
Um sistema de segmentação
interativa do ventrículo esquerdo
em seqüências de imagens de
ressonância magnética (Cine MR)

A system for interactive segmentation

of left ventricle in sequences of mag-

netic resonance images (Cine MR)

Resumo
A utilização de imagens de Ressonância Magnética vem
ganhando crescente importância na análise do funciona-
mento cardíaco e detecção de cardiopatias. Contudo, para
a obtenção de informações quantitativas utilizadas em
determinados diagnósticos é necessária a realização de um
processo de segmentação das imagens, visando a extração
de estruturas de interesse. A segmentação de forma manu-
al é muitas vezes utilizada para este propósito. No entan-
to, esta abordagem demanda uma quantidade muito ele-
vada de trabalho repetitivo principalmente considerando-
se a técnica cine MR, cujos exames são, em geral, constitu-
ídos por centenas de imagens. Este artigo apresenta a des-
crição de um sistema desenvolvido para a segmentação do
ventrículo esquerdo em seqüências de imagens obtidas por
cine MR. O método de segmentação utilizado é a transfor-
mação Watershed com marcadores no contexto da
Morfologia Matemática. Para a avaliação do sistema pro-
posto foram feitos testes sistemáticos de segmentação com
um conjunto de 10 exames e a partir destes foram realiza-
das análises comparativas abordando aspectos como va-
riações intra e inter-operadores, comparação com a
segmentação manual, variação volumétrica e compara-
ções das frações de ejeção. São apresentados neste artigo
resultados obtidos nas comparações de alguns exames e
uma discussão a respeito dos resultados completos.
Palavras-chave: Imagens cardíacas, Processamento de
imagens médicas, Ressonância magnética, Segmentação,
Sistema gráfico interativo, Transformação Watershed,
Ventrículo esquerdo.

Abstract
The use of Magnetic Resonance Imaging has been shown increasing
importance in the cardiac work analysis and cardiopaties detection.
However, to obtain quantitative information from the images it
is necessary to segment them, i. e., to extract structures of interest
in the images. In many cases the manual segmentation is used to
this purpose. But this approach requires too much repetitive
work, especially considering the cine MR technique, whose exams
are, in most of cases, formed by hundreds of images. This paper
presents a description of a system developed to segment the left
ventricle in image sequences obtained by cine MR. The
segmentation method used is the Watershed transformation with
markers in the Mathematical Morphology context. For the
proposed system evaluation, sistematic segmentation tests were
done with a set of 10 exams. From this tests, comparative analysis
were performed considering aspects such as intra and inter-
operators variations, comparison with the manual segmentation,
volumetric variation and comparison of the ejection fractions. In
this paper are also presented results obtained in comparisons of
some exams and a discussion about the complete results.
Keywords: Cardiac images, Interactive graphical system, Left
ventricle, Magnetic resonance imaging, Medical image processing,
Segmentation, Watershed transformation.
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Extended Abstract

Introduction
Magnetic Resonance Images are an important tool to evalu-
ate cardiopaties today. For some analysis it is important to
obtain quantitative results extracted from a segmentation
process.

A traditional approach to segment medical images is to
trace the object contours manually. This process is, usu-
ally, made harder by the elevated quantity of images in cine
MR exams. Other problem related to the manual approach
is its inherent subjectivity that causes small repeatability
rates. In this way, the use of automatic or semi-automatic
image analysis techniques has potential to help in this proc-
ess.

This work proposes an interactive computational sys-
tem to extract cardiac structures (in particular the left
ventricular chamber). The system uses a combination of
automatic process and human intervention that is adequate
to this purpose.

The developed system and the results of some segmen-
tation tests are described and discussed in this text.

Material and Methods
The Figure 1 presents samples of the typical cine MR im-
ages used in the text.

The system uses the gray-scale Watershed transforma-
tion based on mathematical morphology concepts. The Wa-
tershed transform corresponds to the physical phenomenon
of a surface immersion in water, illustrated by the Figure
2. The approach used combines Watershed from markers
concept, forcing the immersion just in marked points. In
this system, the user provides the markers. The watershed
is applied to each 2D slice of the 3-D MR exam.

For the system development, it was used a methodol-
ogy that separates the processing, provided by a mathemati-
cal morphology toolbox (Barrera et al., 1998), and the graphi-
cal user interface, developed using the TclTk programming
language.

The system organization is illustrated in the Figure 3.

Results
The Figure 4 shows the system main screen including a
window for zoom and a graphic plot of volume variation of
the heart cycle. There are four groups of tools – resources
for markers drawing (including marker propagation and
automatic placement of marker), resources of markers edit-
ing, visualization aid and pre-processing resources. Fig-
ure 5 shows results of some images segmentation.

This section also presents information about the seg-
mentation tests performed. The first one is the comparison
between results of manual and semi-automatic
segmentations. It was used the Equation 1 for calculate the
normalized accumulated error for each phase f of the con-
sidered exam. In this equation, t is the number of slices in
the exam and Sm(i,f) and Ss(i,f) are, respectively, the manual
and semi-automatic segmentations in the slice i and

phase f. The Tables 1 and 2 show respectively the worst and
best cases obtained in the segmentation of 10 exams. Each
exam was segmented three times.

Other kind of comparison was related to the repeatability
tests. One of these was the intra-operator comparison, con-
sidering three segmentations of each exam performed by
the same person. This comparison is presented in the Ta-
bles 4 and 5 (worst and best cases, respectively). The other
analysis was the inter-operators comparison, considering a
unique exam segmented by four different persons (whose
results are showed in Table 6).

It was also done comparisons of segmentations consid-
ering the papillary muscles (Figure 7) under different as-
pects (including them in the segmentation, excluding them
or including just those that appear near to the borders).
These three approaches were compared with the manual
segmentation in the same exam and the results are shown
in Table 7. Other comparison considered was the ejection
fraction (difference of blood volume in the left ventricle
between end diastole and end systole divided by the vol-
ume at end diastole), which is an important in clinical rou-
tine. The Table 8 shows the results of the comparison of
three semi-automatic segmentations and the manual seg-
mentation of the same exam, according to Equation 3.

Discussion
In the comparison between the semi-automatic and manual
segmentations, it was obtained acceptable error values and
significative variation among the considered exams. The
results obtained with the repeatability tests were consid-
ered very promising.

Considering the papillary muscles, it was observed that
the semi-automatic method tendency (including just the
muscles in the interior of the cavity) showed final quantita-
tive results similar to manual approach, factor that could
facilitate the segmentation process.

Relating to the ejection fraction estimation, it was ob-
served that this measurement is sensible to segmentation
errors depending on the choice of the time corresponding
to the end systole and end diastole.

It was also observed that the time to segment different
exams varies very much, suggesting that the use of exams
with better quality could make the proposed system viable
to be used in a clinical routine.

Conclusion
The principal contributions of this work were the develop-
ment of the interactive system (that is available in MS-
Windows and Unix platforms), the analysis of the segmen-
tation results through systematical tests (which used
significative amount of data for evaluation of the proposed
system) and validation of the methodology used and the
Watershed transform used as the segmentation tool.

Future work could propose better ways of markers
propagation and images pre-processing. It is also impor-
tant to extend this study to segmentation of other struc-
tures, organs and other modality of medical images.
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Introdução
Imagens de Ressonância Magnética (IRM) vêm se tor-
nando uma importante ferramenta para a avaliação
de certas cardiopatias, uma vez que permitem a
visualização e análise tridimensional (3D) da anato-
mia das estruturas cardíacas. Contudo, a obtenção de
dados quantitativos utilizados em alguns processos
de diagnose depende da estimativa do volume das
câmaras cardíacas, especialmente do ventrículo es-
querdo (VE). Assim, para a realização de determina-
das análises é necessário um processo prévio de
segmentação, visando o particionamento das imagens
em regiões significativas para a diagnose.

No entanto, o isolamento de estruturas comple-
xas como as câmaras cardíacas não é uma tarefa sim-
ples. Em especial, pela modalidade de aquisição de
imagens considerada neste trabalho (cine MR -
cinematic Magnetic Resonance), a quantidade de dados
é em geral bastante elevada. Cada corte tomográfico
é obtido em vários instantes dentro do ciclo cardíaco,
formando uma seqüência e resultando em exames
formados por centenas de imagens.

Há outros fatores que dificultam o processo de
segmentação neste tipo de aplicação. A intensidade
em cada pixel nas imagens não depende apenas do
tipo de tecido, mas também da velocidade do sangue
que flui na região, um fator que contribui para que
haja diferenças de intensidade em uma mesma estru-
tura. É comum também a existência de diferentes es-
truturas descritas por pixels de intensidades muito
semelhantes. As imagens podem ainda conter inter-
ferências causadas pela movimentação do paciente
no momento da aquisição do exame, muitas vezes
ocorrendo também ruídos decorrentes do processo
de aquisição. Em algumas imagens, a presença de
músculos papilares (estruturas musculares que atra-
vessam as cavidades ventriculares) também aumenta
a dificuldade da segmentação.

Uma primeira abordagem do processo de segmen-
tação tem sido a extração das estruturas de forma ma-
nual (através do desenho de contornos e/ou preenchi-
mento das regiões desejadas). Porém, tal abordagem
em geral é bastante custosa. Sistemas gráficos têm sido
desenvolvidos para auxiliar o especialista na definição
das regiões de interesse através de ferramentas gráfi-
cas de edição de fatias, preenchimento e contorno de
regiões, entre outras. Porém, tais soluções em geral
também apresentam dificuldades, como o alto consu-
mo de tempo necessário a sua realização e a ocorrência
de erros, geralmente devido à elevada quantidade de
interação. Ainda, os resultados obtidos manualmente,

mesmo com o auxílio de ferramentas gráficas, são pou-
co reproduzíveis e comumente sujeitos a variações intra
e inter-operador (Higgins et al., 1996).

Neste contexto, a utilização de técnicas automa-
tizadas de análise de imagens apresenta potencial para
o auxílio do processo de segmentação. Segundo
Ranganath (1995), através dos ganhos em tempo e
precisão torna-se possível a caracterização do cora-
ção ao longo de todo o ciclo, ao invés de apenas nas
fases de sístole e diástole, como é realizado em alguns
casos quando os contornos são desenhados manual-
mente.

Porém, devido à necessidade de exatidão normal-
mente necessária no campo de análises de imagens
médicas e às características das imagens, a segmen-
tação de forma totalmente automática tem também
apresentado dificuldades. Segundo Higgins et al.
(1996), sistemas de segmentação automática são ge-
ralmente aplicados a domínios bastante restritos ou
requerem do usuário um certo conhecimento em
processamento de imagens para a escolha dos proce-
dimentos apropriados a cada caso.

Nos últimos anos, várias técnicas de extração de
contornos e crescimento de regiões têm sido pesqui-
sadas no contexto de imagens médicas, visando a
automatização do processo de segmentação ou parte
deste. Entre elas estão o método proposto por
Ranganath (1995), que trabalha com um modelo de
contornos ativos – ou snakes, o método apresentado
por Furuie et al. (1996), que propõe a segmentação do
VE através de um método de expansão de balão e os
métodos propostos por Hansen e Higgins (1997),
Higgins e Ojard (1993) e Higgins et al. (1996), também
baseados na transformação Watershed, descrita na pró-
xima seção.

As diversas abordagens propostas acerca deste
assunto apresentam diferentes graus de requerimen-
to de intervenção humana. Contudo a necessidade de
assistência por parte do operador - tipicamente deno-
minada supervisão - tem sido bem aceita em análise
de imagens médicas 3D (Hansen e Higgins, 1997). As-
sim, a combinação de processamento automático com
intervenção humana pode ser considerada uma abor-
dagem adequada a este tipo de aplicação.

Neste trabalho propôs-se o desenvolvimento de
um sistema interativo de extração de estruturas cardí-
acas (mais particularmente da câmara ventricular es-
querda) utilizando o método Watershed, implementado
através de conceitos de Morfologia Matemática.

Embora o sistema interativo desenvolvido seja
genérico (podendo, por princípio, ser aplicado à
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segmentação de qualquer estrutura nas imagens), o
objetivo deste estudo foi dirigido especificamente à
segmentação da aglomeração sanguínea no interior
do ventrículo esquerdo, através do delineamento dos
limites endocardiais (bordas internas da cavidade
ventricular). Tendo-se extraído os limites internos das
câmaras ventriculares em todas as fases é possível
estimar-se os volumes do ventrículo ao longo do tem-
po, permitindo a observação da dinâmica do coração
e a realização de cálculos do volume stroke (ou “volu-
me de batimento”) e da fração de ejeção, dados im-
portantes para o diagnóstico, pois denotam a capaci-
dade de bombeamento do sangue pelo coração.

A partir do sistema desenvolvido foram realiza-
dos testes de segmentação para avaliação de seu de-
sempenho, visando basicamente três tipos de avalia-
ção. Um destes é a análise da precisão dos resultados
da segmentação através de testes de reprodutibilidade
(variações intra e inter-operadores). Outro objetivo é
a análise da exatidão dos resultados, que foi realizada
através da comparação dos resultados obtidos da
segmentação pelo sistema com os resultados da
segmentação manual. Outra avaliação importante é o
tempo de interação necessário ao processo de
segmentação, dado importante na proposta de um
sistema para a rotina clínica.

Foram feitos testes de segmentação com 10 exa-
mes. Os resultados dos testes comparativos realiza-
dos são apresentados resumidamente na seção Re-
sultados e são avaliados na seção Discussão.

Características das Imagens Consideradas
Na modalidade utilizada – cine MR (cinematic Magnetic
Resonance), para cada posição de corte tomográfico,

múltiplas imagens são adquiridas ao longo do inter-
valo de batimento cardíaco (Brown e Semelka, 1999).
Assim, o funcionamento do coração pode ser
visualizado através do espaço (correspondendo a “fa-
tias” – cortes obtidos do ápice à base) e do tempo
(correspondendo a “fases” - cortes obtidos ao longo
do ciclo cardíaco, entre a sístole e a diástole).

A Figura 1 apresenta imagens do coração prove-
nientes de cine MR- que foram recortadas para abran-
ger apenas a região do ventrículo esquerdo. As ima-
gens foram adquiridas no Sistema de Ressonância
Magnética Philips GyroScan (Philips Medical Systems),
apresentando campo magnético de 0,5 Tesla e matriz
de aquisição de 256x256 pixels com 2 bytes de profun-
didade por pixel, sendo destes considerados como sig-
nificativos apenas 12 bits . O sistema de aquisição uti-
lizado é parte integrante da Divisão de Diagnóstico
por Imagem do Instituto do Coração.

A Figura 1(a) mostra um exemplo de uma seqüên-
cia de cortes transversais ao eixo maior do ventrículo
esquerdo, do ápice à base do coração (respectivamen-
te da esquerda para a direita na figura). Esta seqüên-
cia é relativa à primeira fase dentro de um ciclo cardí-
aco. Na Figura 1(b) é apresentada uma seqüência de
fases, ao longo de um ciclo cardíaco, relativa ao quar-
to corte transversal. Pode-se observar que o primeiro
e o último cortes da seqüência correspondem às fases
próximas ao fim da diástole (onde o ventrículo atinge
o ponto máximo de dilatação), enquanto os cortes
intermediários aproximam-se da sístole, fase em que
o ventrículo contrai-se.

Cada corte apresenta uma região mais brilhante,
próxima ao centro, que corresponde à aglomeração
sanguínea no interior do limite endocardial, apontada

a)

b)

Figura 1. Imagens provenientes de cine MR mostrando a região do ventrículo esquerdo. a) Seqüência de cortes do

ápice (à esquerda) à base (à direita). b) Seqüência de fases variando entre a sístole e a diástole. Figure 1. Images

deriving from cine MR showing the left ventricle region. a) Sequence of slices from the apex to the base. b) Sequence

of phases varying between systole and diastole.
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Mínimos

Regionais

Linhas

Divisoras

de Águas

Watershelds

pela seta escura no quarto corte da Figura 1(b). Apre-
sentam também uma região aproximadamente circu-
lar ao redor da primeira, de nível de cinza médio, que
corresponde ao miocárdio, tecido muscular que envol-
ve o ventrículo (apontada pela seta clara). Como pode-
se observar na Figura 1(a), nos cortes próximos ao ápi-
ce do coração torna-se mais difícil a visualização dos
limites ventriculares. Também nos cortes próximos à
fase da sístole há maiores dificuldades na segmentação
das estruturas, pois o ventrículo está contraído conten-
do pouca quantidade de sangue – cortes próximos ao
centro da seqüência mostrada na Figura 1(b).

Materiais e Métodos
Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada no
desenvolvimento deste trabalho. As informações es-
tão separadas em quatro sub-seções, abordando res-
pectivamente o método de segmentação utilizado, as
decisões de projeto do sistema e a organização da
interface gráfica.

O Método Watershed com Marcadores
As técnicas de processamento e análise não-linear de
imagens utilizadas estão relacionadas ao campo da
Morfologia Matemática (MM), um ramo de proces-
samento e análise de imagens que concentra-se na
estrutura geométrica dentro de uma imagem
(Dougherty, 1992). Nesta abordagem, um dos princi-
pais métodos de segmentação está relacionado a uma
transformação que define a linha divisora de bacias
hidrográficas – ou Watershed.

Em MM, considera-se uma imagem em níveis de cin-
za descrita como uma superfície topográfica tri-
dimensional, de forma que a altura de cada ponto seja
caracterizada de acordo com sua intensidade na imagem.

Conceitualmente, o funcionamento do método
Watershed baseia-se em um princípio físico: conside-
ra-se que os mínimos regionais de uma imagem em
níveis de cinza (representada como uma superfície
topográfica) sejam perfurados e que a superfície seja
imersa na água. Desta forma a água penetra regular-
mente pelos furos até que fluxos provenientes de
mínimos regionais diferentes possam se unir. Diques
podem então ser construídos para evitar esta fusão
de fluxos. A água continua penetrando até que, ao
chegar ao topo, somente os diques emergem. Estes
são então considerados como linhas divisoras que
contornam as bacias hidrográficas, cada qual conten-
do apenas um dos mínimos regionais iniciais (Beucher
e Meyer, 1990). Este processo é ilustrado através da
Figura 2.

O método Watershed clássico é aplicado a todos os
mínimos regionais de uma imagem. Esta abordagem
em geral leva a um efeito de super-segmentação, pois
muitos mínimos correspondem a ruídos, estruturas
menores ou descontinuidades na imagem, que não
devem dar origem a uma bacia.

Uma das abordagens para evitar o problema da
super-segmentação é a realização do método
Watershed a partir de marcadores, elementos que são
utilizados para fornecer uma informação adicional a
respeito das estruturas que serão segmentadas e a
partir dos quais as linhas divisoras serão inferidas. A
única diferença em relação ao conceito físico descrito
é que somente as regiões dos marcadores são perfu-
radas; as demais sofrem fusão de águas conforme a
superfície imerge e ao final do processo as linhas
divisoras de águas são construídas para separar ape-
nas fluxos provenientes de bacias selecionadas por
marcadores.

Assim, nesta abordagem, os marcadores rotula-
dos localizados na imagem são equivalentes à perfu-
ração de buracos na superfície. A superfície inteira é
submetida a um contínuo fluxo onde a água pode
entrar através dos buracos, sendo colorida de acordo
com o rótulo do marcador. O fluxo prossegue e na
posição em que a mistura de águas de diferentes co-
res está iminente é construída uma represa para evi-
tar esta fusão. Conforme a superfície toda submerge,
as represas são as Linhas Divisoras de Águas e cada
lago colorido constitui a região particionante provida
pela transformação Watershed.

Visando-se obter resultados úteis do processo de
segmentação, é muitas vezes utilizada a seguinte se-
qüência de ações: 1) A imagem é pré-processada para
remoção de ruídos; 2) O gradiente da imagem é com-
putado; 3) A imagem de marcadores é computada;
4) O Watershed a partir dos marcadores é computado
na imagem do gradiente.

Figura 2. Esquematização do método Watershed

Clássico. Figure 2. Schematization of classical Watershed

method.
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Qualquer região da imagem pode ser selecionada
como um marcador - não necessariamente perten-
cendo a um mínimo regional. Também não é necessá-
rio que o marcador seja uma região conexa; pode ser
formado por várias partes, desde que estas possuam
o mesmo rótulo (Beucher e Meyer, 1990).

A obtenção dos marcadores (ou seja, a definição
das regiões onde serão feitas perfurações na superfí-
cie topográfica) pode ser feita automaticamente ou
por intervenção humana. No primeiro caso, os
marcadores são detectados diretamente da imagem
original, normalmente realizando-se uma filtragem
intensa desta por meio de recursos morfológicos se-
guida de um thresholding resultando em uma ima-
gem binária de marcadores (Beucher e Meyer, 1990).
No segundo caso (em que o usuário fornece os
marcadores), caracteriza-se um processo semi-auto-
mático de segmentação, que pode ser também de-
nominado de segmentação assistida, supervisiona-
da ou interativa. Esta é a abordagem utilizada neste
trabalho.

A implementação do Watershed por marcadores
utilizada neste trabalho está escrita em detalhes em
Lotufo e Falcão (2000).

Watershed 3D
No início do desenvolvimento deste trabalho fo-
ram realizados testes da utilização do método
Watershed tridimensional nesta aplicação. Por esta
abordagem, o operador insere um marcador em
um dos cortes e o método busca extrair a estrutura
em todo o volume.

No entanto optou-se pela utilização do Watershed
2D nesta aplicação, pois verificou-se que este méto-
do seria mais adequado ao tipo de sistema propos-
to. Para a utilização do método 3D na segmentação
das imagens consideradas seria necessária a
interpolação de cortes para trabalhar-se com voxels
quadrados. Haveria um aumento no tempo de
processamento, causando uma demora no forneci-
mento de resposta à ação do operador, fazendo com
que o sistema deixasse de trabalhar em tempo real.
Ainda, a inserção de um marcador viria a intervir
no resultado de vários cortes obrigando o opera-
dor a conferir os resultados de corte por corte, o
que em alguns casos poderia ser mais trabalhoso
que a própria segmentação bidimensional, onde o
operador já insere o marcador na melhor posição.
Assim considerou-se a utilização do método
Watershed 3D não apropriada no âmbito de um sis-
tema interativo para a aplicação em questão.

Metodologia de Projeto
No desenvolvimento do sistema interativo proposto
foi empregada uma metodologia de projeto pela qual
os procedimentos utilizados para processamento das
imagens são independentes da implementação da
interface. Estes procedimentos são providos através
de uma biblioteca de morfologia matemática (Barrera
et al., 1998) que vem sendo implementada em um am-
biente de programação de algoritmos de proces-
samento e análise de imagens. Através deste ambien-
te, bibliotecas de procedimentos de imagens imple-
mentadas em C tornam-se automaticamente acessí-
veis pelas linguagens Tcl/Tk (John Ousterhout,
University of California, Berkeley) e MATLAB (The
Mathworks, EUA).

Para o desenvolvimento da interface foi utilizada
a ferramenta de programação Tcl/Tk (Tool Command
Language and Toolkit), pois esta linguagem apresenta
recursos adequados à construção de elementos gráfi-
cos (como ferramentas de definição e edição de
marcadores) e recursos para a apresentação de ima-
gens. Outra característica importante é sua portabi-
lidade. Assim, a execução do sistema pode ser realiza-
da tanto em plataformas Unix como em MS-Windows
32 bits (Microsoft, EUA).

Esta metodologia pela qual os métodos utilizados
para processamento das imagens são independentes
da implementação da interface confere flexibilidade
ao projeto, pois possibilita que a aplicação seja esten-
dida e adaptada com relativa facilidade de acordo com
as críticas e sugestões dos usuários e ao longo da evo-
lução na compreensão do problema.

Organização do Sistema
No sistema desenvolvido, o processo pode ser carac-
terizado pelas etapas representadas na Figura 3. O
operador interage com o sistema através de um
módulo de interação desenvolvido que pode ser clas-
sificado como um sistema GUI (Graphical User
Interface). Através deste, o operador fornece os
marcadores – linhas ou pontos sobre a imagem – de-
senhados por meio de ferramentas gráficas providas
pelo sistema. O operador pode fornecer também
parâmetros para a realização de filtragem das ima-
gens e suavização dos contornos. A cada marcador
inserido ou editado pelo operador é ativado o módulo
de processamento, consistindo das etapas de pré-
processamento (filtragem), segmentação e pós-
processamento (suavização) e a imagem segmentada
é visualizada. Quando o usuário deseja verificar os
resultados quantitativos baseados nos volumes obti-
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dos das imagens segmentadas, é ativado o módulo
de cálculos.

O pré-processamento destina-se a uma simplifica-
ção das imagens, reduzindo o ruído existente nestas,
buscando assim facilitar a segmentação. O pós-
processamento destina-se a uma suavização dos con-
tornos resultantes da segmentação, visando a diminui-
ção das reentrâncias e saliências das linhas obtidas. Tanto
a filtragem das imagens quanto a suavização dos con-
tornos são realizadas por operações morfológicas.

As ferramentas de pré e pós-processamento são
fornecidas como recursos opcionais disponíveis. Tes-
tes foram realizados visando a determinação do tipo
do filtro e parâmetros de filtragem e suavização mais
adequados, porém não se chegou a uma conclusão,
devido à diversidade das imagens.

Durante a execução do sistema são criadas estru-
turas de dados vetoriais onde cada elemento é corres-
pondente a um corte. São utilizados vetores para ar-
mazenar as imagens originais, as imagens segmenta-
das e imagens dos marcadores. Um vetor é também
utilizado para armazenar as coordenadas de cada
marcador, bem como o corte ao qual este pertence e a
estrutura a que se refere (determinada pela cor do
marcador). Desta forma, o feedback de um marcador
inserido ou editado é imediato, pois o processamento
é realizado apenas no corte correspondente.

Resultados

O Sistema Desenvolvido
Recursos - A seguir são descritos os principais recursos
disponíveis no sistema interativo desenvolvido. Estes
estão agrupados em módulos, de acordo com sua
função. A Figura 4 apresenta a tela principal do sistema
com um exame aberto, cuja identificação aparece na
barra de título.

Os cortes são visualizados lado a lado, em um mo-
saico. Os cortes no espaço são visualizados na vertical
enquanto a variação no tempo é visualizada na horizon-

tal. Assim, cada linha apresenta todas as fases de um
corte, variando entre a sístole e a diástole. Cada coluna
apresenta todas as fatias (do ápice à base) referentes a
uma fase do ciclo cardíaco. Barras de rolagem são utili-
zadas para visualizar-se todos os cortes do exame.

Abaixo das imagens encontra-se a barra de ferra-
mentas contendo os principais recursos, reunidos em
quatro grupos de acordo com a função. Estes recur-
sos podem ser ativados alternativamente através do
menu.

O primeiro grupo consiste nas ferramentas de
definição de marcadores. Através destes o operador
pode desenhar marcadores internos e externos à es-
trutura de interesse, em forma de linhas ou pontos.
Para diminuir a quantidade de interação necessária
foram implementadas as ferramentas de marcadores
externos pré-definidos e propagação de marcadores
por todos os cortes. Há também a ferramenta de ajus-
tes manuais, para cortes onde o resultado da
segmentação não é satisfatório através da introdução
de marcadores convencionais.

O segundo grupo é formado pelas ferramentas de
edição (eliminação, cópia, colagem e movimentação
de marcadores).

O terceiro grupo são os recursos de auxílio à
visualização – ferramentas de ocultação de marcado-
res e contornos da segmentação e zoom (cuja janela é
mostrada na Figura 4).

O quarto grupo consiste nas ferramentas de pré-
e pós-processamento (filtragem e suavização, respec-
tivamente).

No rodapé da tela há uma barra de status que
apresenta informações relativas à posição corrente
do cursor, mostrando o número do corte onde o mouse
está posicionado, o número da fatia e da fase, as coor-
denadas do ponto em relação ao corte e a intensidade
de cinza do ponto.

Manipulação dos Resultados - Nesta sub-seção
são discutidos aspectos relacionados aos resultados
do processo de segmentação.

Figura 3. Representação da organização do sistema. Figure 3. Representation of the system organization.
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A partir das imagens segmentadas podem ser cal-
culados dados quantitativos, como o volume sanguí-
neo em cada fase do ciclo cardíaco. Esta informação
pode ser apresentada em forma de gráfico (como é
mostrado em uma janela sobre a tela principal do
sistema na Figura 4). Através do cálculo do volume
pode-se encontrar o valor de dois parâmetros quanti-
tativos bastante citados na literatura - o volume stroke,
ou volume de batimento (diferença de volume entre
a diástole e a sístole) e a fração de ejeção.

O resultado da segmentação pelo sistema pode
ser armazenado de duas formas. Uma das formas é
através da gravação de imagens binárias correspon-
dentes às regiões segmentadas.

Outra forma é através da gravação dos marcadores
definidos pelo operador. Nesta opção os marcadores
são gravados em um arquivo texto, onde cada um
destes é armazenado em uma linha constituída do
número do corte a que pertence o marcador, seu tipo
(interno ou externo) e as coordenadas dos pontos que
o formam. Quando o arquivo de marcadores é carre-
gado a segmentação é refeita e os resultados são apre-
sentados.

Um recurso adicional inserido no sistema é a possi-
bilidade de gravação de dados a respeito da interação.
Este recurso foi provido com o objetivo de possibilitar
que através dos testes de utilização do sistema sejam
também obtidos dados sobre a interação, proporcio-
nando uma melhor avaliação do sistema. Alguns dos
dados de interação gravados são informações sobre o

operador, dados sobre o exame, data da segmentação,
tempo de interação, número de marcadores e dados
sobre a utilização dos recursos disponíveis.

Exemplos de Resultados da Segmentação - A Fi-
gura 5 apresenta, a título de ilustração, algumas ima-
gens segmentadas pelo sistema proposto.

A Figura 5(a) apresenta resultados satisfatórios da
segmentação com a inserção de apenas dois marcado-
res em cada corte - um interno à estrutura desejada
(pequenas linhas em preto na figura) e um externo
(retângulos cinza ao redor da estrutura – marcadores
externos pré-definidos). Os contornos resultantes são
mostrados em branco.

A Figura 5(b) mostra exemplos de cortes onde é
necessária a inserção de vários marcadores adicionais
em cada corte para a obtenção de resultados
satisfatórios.

Testes Comparativos - Uma parte importante des-
te trabalho foi a realização de testes de segmentação e
análise comparativa dos resultados. A finalidade da
realização destes testes foi a avaliação da qualidade
do sistema proposto quanto à precisão (análise de
variabilidade) e a exatidão dos resultados da
segmentação.

Os testes realizados envolvem: 1) a comparação
dos resultados obtidos pelo sistema com os resultados
da segmentação manual; 2) a avaliação do erro absolu-
to no cálculo de volume ao longo das fases do ciclo
cardíaco; 3) a realização de testes de reprodutibilidade,
visando analisar as variações de segmentação entre

Figura 4: Tela principal do sistema interativo de segmentação sobreposta pela janela de zoom e pela janela de gráfico

da variação volumétrica. Figure 4. Main screen of the segmentation interactive system superposed with zoom

window and volumetric variation graphic window.
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um mesmo operador e diferentes operadores; 4) uma
comparação entre segmentações de um mesmo exa-
me com diferentes formas de considerar os músculos
papilares e 5) a comparação das frações de ejeção.

Os testes foram realizados sistematicamente e de
forma extensiva com um conjunto de 10 exames. No
entanto, no âmbito desta publicação os resultados são
apresentados resumidamente. Assim, para cada uma
das comparações realizadas são aqui apresentados ape-
nas uma ou duas figuras (gráficos) ou tabelas típicos
para ilustração. Uma documentação mais completa dos
resultados pode ser encontrada em Rondina (2001).

As comparações realizadas nas subseções a seguir
são baseadas em uma medida de erro verificado em
cada corte de um exame. Para a verificação do erro
total é utilizada uma medida denominada Erro Acu-
mulado, descrita a seguir.

Para o cálculo do erro em um determinado corte
são comparadas duas imagens binárias que fazem par-
te de duas diferentes segmentações S1 e S2 do mesmo
exame. O erro referente ao corte é calculado através da
discrepância em número de pixels entre as regiões con-
tidas nas duas imagens binárias comparadas.

A Figura 6(a) representa esta comparação, onde
as segmentações simbólicas S1 e S2 são sobrepostas.
O número de pixels que não pertencem à interseção
entre as duas regiões é apresentado na figura como a
região pontilhada e equivale à discrepância entre as
duas segmentações S1 e S2 referentes ao mesmo cor-
te. Esse valor é considerado o erro referente ao corte
na comparação das segmentações S1 e S2 do mesmo.

Como mencionado anteriormente, pela modalida-
de de imageamento considerada, os exames são cons-
tituídos por cortes (no espaço) e fases (no tempo).

Assim, para cada fase, o erro acumulado é deter-
minado pela soma dos erros em cada corte relativo à
fase considerada, como é ilustrado pela Figura 6(b).

Desta forma, o erro resultante da comparação entre
as duas segmentações S1 e S2 de um mesmo exame é
constituído por um vetor de tamanho n de valores
numéricos, onde n é o número de fases do exame.

 Comparação com a Segmentação Manual - Para
a análise dos valores de erro obtidos nas compara-
ções é importante verificar-se a significância destes
em relação ao volume total. Desta forma, o cálculo do
erro acumulado normalizado em uma fase f (EANf) é
dado pela equação 1, onde t é o número de fatias do
exame e Sm(i,f) e Ss(i,f) são, respectivamente, as
segmentações manual e pelo sistema na fatia i e fase f.

O numerador corresponde ao cálculo da discre-
pância de pixels entre as segmentações Sm e Ss, como
descrito anteriormente. A área (em número de pixels)
considerada no denominador da equação 1 correspon-
de à soma das áreas relativas às duas segmentações
consideradas (Sm e Ss).

a) b)

Figura 6. Erro Acumulado. a) Esquema representativo

da sobreposição de duas segmentações. b) Somatório

dos erros de cada fatia em uma fase. Figure 6. Accumu-

lated error. a) Scheme representing the superposition

of two segmentation results. b) Sum of errors in each

slice of one phase.

a)

b)

Figura 5. Resultados da segmentação em diferentes

imagens (a) utilizando dois marcadores; (b) utilizando

vários marcadores. Figure 5. Results of segmentation

in different images. a) using two markers; b) using

various markers.
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(1)

Foram realizadas 3 segmentações de cada um dos
10 exames por um mesmo operador, denominadas
S1, S2 e S3.

As tabelas 1 e 2 mostram respectivamente o pior e
o melhor caso encontrado, considerando-se a média
dos erros obtidos nas três segmentações. Cada linha
das tabelas corresponde aos erros obtidos da compa-
ração de uma das segmentações com a segmentação
manual, sendo intituladas (S1,Sm), (S2,Sm) e (S3,Sm).
Cada coluna é referente a uma das fases do ciclo car-
díaco (o exame da Tabela 1 é formado por 12 fases e o
da Tabela 2 por 16 fases). A última coluna mostra a
média dos erros entre as fases. As duas últimas linhas
mostram respectivamente a média total das três
segmentações e o desvio padrão (abreviado por D.P.).

Variação Volumétrica - Uma das formas de anali-
sar-se a eficácia do sistema de segmentação é através
da comparação dos gráficos de variação do volume
endocardial ao longo do tempo. Desta forma pode-se
analisar qual é a influência dos erros de segmentação
sobre o resultado final, que é o volume da câmara
cardíaca esquerda. Esta é uma forma de avaliação
freqüentemente encontrada na literatura.

Tabela 1. Erros obtidos da comparação com a segmentação manual – pior caso
Table 1. Errors obtained by comparison with manual segmentation – worst case

S1, S2 e S3 – segmentações semi-automáticas realizadas por um mesmo operador. Sm – segmentação manual. D.P. – desvio padrão.

S1, S2 and S3 – semi-automatic segmentation performed  by the same operator. Sm – manual segmentation. D.P. – standard-deviation.

Tabela 2. Erros obtidos da comparação com a segmentação manual – melhor caso

Table 2. Errors obtained by comparison with manual segmentation – best case

S1, S2 e S3 – segmentações semi-automáticas realizadas por um mesmo operador. Sm – segmentação manual. D.P. – desvio padrão.

S1, S2 and S3 – semi-automatic segmentation performed by the same operator. Sm – manual segmentation. D.P. – standard-deviation.

Na Tabela 3 é apresentado o erro relativo, que
corresponde à diferença de número de pixels entre a
segmentação manual e a segmentação pelo sistema.
O erro calculado é relativo em relação à segmentação
manual, como pode ser visto pela equação 2, onde
EVf é o erro volumétrico na fase f, t é o número de
fatias do exame, Ss é a segmentação pelo sistema e Sm

é a segmentação manual.

(2)

O erro está sinalizado como negativo (quando o
volume total de segmentação pelo método proposto
é menor que o volume resultante da segmentação
manual) e positivo, quando ocorre o contrário.

A Figura 7  mostra a variação volumétrica refe-
rente ao mesmo exame da Tabela 3, não mostrando
porém o erro relativo calculado. Ao invés do erro, o
gráfico mostra a variação do volume em cada fase do
ciclo cardíaco. O eixo x corresponde às fases do ciclo e
o eixo y corresponde aos valores absolutos de volu-
me. Este tipo de gráfico é interessante para uma aná-
lise visual.

A análise da variação volumétrica entre as segmen-
tações semi-automática e manual é um importante
indicador na validação do método proposto, pois con-
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Tabela 3. Variação volumétrica – cálculo de erros volumétricos

Table 3. Volumetric variation – calculation of volumetric errors

S1, S2 e S3 – segmentações semi-automáticas realizadas por um mesmo operador. Sm – segmentação manual.

S1, S2 and S3 – semi-automatic segmentation performed by the same operator. Sm – manual segmentation.

Figura 7: Variação volumétrica – valores absolutos. Figure 7. Volumetric variation – absolute values.

fronta efetivamente os resultados finais entre os dois
métodos, apresentando também dados de superes-
timação ou subestimação dos volumes endocardiais.

Pela Figura 7 pode-se observar que as segmentações
semi-automáticas e a segmentação manual apresen-
tam uma variação volumétrica de caráter sistemático.

Testes de Reprodutibilidade (Variações Intra-
Operador e Inter-Operadores) - Os testes de
reprodutibilidade são importantes para analisar o
quão reprodutíveis são os resultados do processo de
segmentação. Desta forma pode-se analisar a preci-
são do sistema.

Um dos testes de reprodutibilidade realizados foi a
avaliação da variação intra-operador. Um mesmo exa-
me foi segmentado 3 vezes por um mesmo operador,
sendo calculado o erro entre cada par de segmentações
(S1,S2), (S1,S3) e (S2,S3). Este processo foi realizado com
todo o conjunto de 10 exames, sendo mostrados aqui
apenas o pior e o melhor casos, mostrados respectiva-
mente em Tabela 4 e Tabela 5. Os erros apresentados
foram também calculados através da equação 1.

Outro teste de reprodutibilidade realizado foi a
avaliação da variação inter-operadores. Um mesmo
exame foi segmentado por 4 operadores, sendo cal-
culado o erro entre cada par de segmentações realiza-
das pelos operadores Op1, Op2, Op3 e Op4. O cálculo
de erro foi realizado utilizando-se também equação
1. Os resultados são mostrados pela Tabela 6.

Comparação Baseada na Consideração de Mús-
culos Papilares - Nesta comparação é apresentada
uma análise da influência dos músculos papilares no
resultado da segmentação.

Foram realizadas três segmentações de um mes-
mo exame por um mesmo operador através do siste-
ma proposto, representadas por Si, Sx e St, que são
comparadas com a segmentação manual Sm. Si repre-
senta a segmentação incluindo os músculos papilares
em todos os cortes enquanto Sx representa a
segmentação excluindo-os. St representa a segmen-
tação realizada de acordo com a tendência do méto-
do, ou seja, excluindo os músculos papilares quando
estes encontram-se próximos à borda relativa ao
endocárdio e incluindo os músculos que aparecem no
interior da cavidade. A Figura 8(a) mostra um exem-
plo de corte onde os músculos papilares aparecem no
interior da cavidade e a Figura 8(b) mostra um exem-
plo onde estes aparecem próximos à borda. No pri-
meiro caso estes normalmente são detectados com a
inserção de apenas um marcador externo. No segun-
do caso é necessária a inserção de marcadores inter-
nos adicionais sobre os músculos para detectá-los.

Na Tabela 7 é apresentado o erro relativo obtido a
partir das comparações das segmentações Si, St e Sx

com a segmentação manual Sm. Este erro também é
calculado a partir da diferença de volumes, dada pela
equação 2.
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A Figura 9 mostra também a comparação baseada
nos músculos papilares, considerando Si, Sx e St. Po-
rém são mostrados os valores absolutos correspon-
dentes aos volumes em cada fase do ciclo cardíaco.

Frações de Ejeção - O volume stroke e a fração de
ejeção são resultados bastante encontrados na literatura
sobre segmentação de câmaras cardíacas. Na rotina clí-
nica a fração de ejeção é bastante importante. O volume

Tabela 6. Variação inter-operadores Table 6. Inter-operators variation

Op1, Op2, Op3, Op4 – segmentações semi-automáticas de um mesmo exame realizadas por diferentes operadores. D.P. – desvio padrão

Op1, Op2, Op3, Op4 – semi-automatic segmentation of the same exam performed by different operators. D.P. – standard-deviation.

Tabela 7. Variação considerando os músculos papilares – erros calculados pela equação 2.
Table 7. Variation considering the papillary muscles – errors calculated using equation 2.

Si – segmentação incluindo os músculos papilares. St – segmentação incluindo os músculos papilares no interior do endocárdio e excluindo os que se encontram próximos

à borda. Sx – segmentação excluindo os músculos papilares. Sm – segmentação manual. Si – segmentation including papillary muscles. St – segmentation including papillary

muscles in the cavity interior and excluding those near the border. Sx – segmentation excluding papillary muscles. Sm – manual segmentation.

Tabela 4. Variação intra-operador – pior caso Table 4. Intra-operator variation – worst case

S1, S2 e S3 – segmentações semi-automáticas realizadas por um mesmo operador. D.P. – desvio padrão.

S1, S2 and S3 – semi-automatic segmentation performed by the same operator. D.P. – standard-deviation.

Tabela 5. Variação intra-operador – melhor caso Table 5. Intra-operator variation – best case

S1, S2 e S3 – segmentações semi-automáticas realizadas por um mesmo operador. D.P. – desvio padrão.

S1, S2 and S3 – semi-automatic segmentation performed by the same operator. D.P. – standard-deviation)

stroke é a diferença entre os volumes do ventrículo es-
querdo no fim da diástole e no fim da sístole. A fração de
ejeção (FE) é a divisão do volume stroke pelo volume no
fim da diástole. Considera-se como fim da sístole a fase
em que o ventrículo apresenta menor volume (quando
o coração está em seu ponto máximo de contração) e o
fim da diástole, a fase de maior volume (quando o cora-
ção está em seu ponto máximo de expansão).
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Tempo de Interação - Um dado importante para
auxiliar a análise comparativa entre as segmentações
é a medida do tempo de interação. Nesta seção são
apresentados através de uma tabela os tempos gas-
tos nas segmentações S1, S2 e S3 de cada um dos 10
exames. Outro dado apresentado é o número de
marcadores utilizados em cada segmentação, um dado
importante para a análise, pois fornece um indicativo
da complexidade da segmentação.

Cada linha da Tabela 9 corresponde a um dos exa-
mes. A segunda coluna mostra o número de cortes de
cada exame (NC). As colunas intituladas S1, S2 e S3

mostram as três segmentações realizadas para cada
exame. Para cada segmentação são apresentados o
tempo total de segmentação (TT), o tempo médio
gasto em cada corte (T/C), o número total de
marcadores utilizados em cada segmentação (NMT)
e o número de marcadores por corte (NM/C), que é
obtido por uma média de NMT por NC.

A Figura 9 mostra a relação entre o número mé-
dio de marcadores utilizados por corte e o tempo
médio de interação para segmentação de cada corte.
É utilizado um gráfico de dispersão mostrando os
valores relativos às segmentações S1, S2 e S3 dos dez
exames considerados. Esta figura é interessante para
comprovar que o tempo de segmentação é propor-
cional ao número de marcadores.

Discussão
Nesta seção são discutidos alguns aspectos relaciona-
dos aos resultados dos testes comparativos realizados.

Tabela 8. Comparação das frações de ejeção

Tabel 8. Comparing ejection fractions

FEM – fração de ejeção obtida das segmentações manuais. S1, S2 e S3 –

segmentações semi-automáticas realizadas por um mesmo operador. Sm –

segmentação manual para comparação.

FEM – ejection fraction obtained from manual segmentation. S1, S2 and S3 – semi-

automatic segmentation performed by the same operator. Sm – manual

segmentation for comparison).

Figura 8. Músculos papilares. a) Os músculos aparecem

no interior da cavidade. b) Os músculos aparecem

próximos à borda. Figure 8. Papillary muscles. a) Muscles

in the cavity interior. b) Muscles near the border.

a) b)

Figura 9. Relação entre o tempo de segmentação e o

número de marcadores. Figure 9. Relationship between

segmentation time and number of markers.

Em um indivíduo normal a fração de ejeção comu-
mente encontrada tem valor em torno de 0,7.

A Tabela 8 mostra os erros obtidos dos resultados
da FE nas segmentações S1, S2 e S3 utilizadas nas sub-
seções anteriores em relação à FE encontrada na
segmentação manual. As comparações são denota-
das por (S1,Sm), (S2,Sm) e (S3,Sm).

Cada linha da tabela corresponde a um dos dez
exames segmentados. Na segunda coluna é apresen-
tada a fração de ejeção calculada a partir da segmen-
tação manual (representada na tabela pela sigla FEM).
As três últimas colunas apresentam o erro da fração
de ejeção em cada segmentação, que é obtido pela
equação 3, onde Eij representa o erro obtido pela
segmentação i (S1, S2 ou S3) do exame j (1 a 10). FEij

representa a fração de ejeção obtida pela segmentação
i do exame j.

(3)
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Em relação à comparação da segmentação pelo
sistema proposto com a segmentação manual fo-
ram obtidos valores de erros aceitáveis. Pode-se
observar que estes valores apresentam uma varia-
ção significativa de acordo com o exame. Como ilus-
tração foram apresentados o pior caso do conjunto,
exame cuja média dos erros nas três segmentações
realizadas foi de 0,20 e o melhor caso, cuja média
foi de 0,08.

A comparação da variação volumétrica fornece
uma idéia geral a respeito da interferência dos erros
no resultado final. Este tipo de informação é interes-
sante, dado que a análise do volume ao longo das
fases do ciclo cardíaco é um dado bastante importan-
te no processo de diagnose. A desvantagem é que
esta medida perde informações a respeito da localiza-
ção dos pixels na imagem binária resultante da
segmentação.

Quanto aos testes de reprodutibilidade, os resul-
tados encontrados foram muito bons. As medidas
obtidas mostram que a variabilidade média é relati-
vamente baixa, o que constitui um ponto bastante
positivo para o sistema. Infelizmente não se conta
com as medidas de variabilidade intra-operador e
inter-operadores associadas à segmentação manual,
mas estima-se que a reprodutibilidade no caso manu-
al seja bem menor que a encontrada no caso do méto-
do em questão, pois a segmentação manual depende
apenas da habilidade do operador.

Quanto à comparação realizada pela considera-
ção dos músculos papilares observou-se que a
segmentação seguindo a tendência do método (in-
clusão de músculos papilares que encontram-se no

interior da cavidade e exclusão dos músculos que
encontram-se próximos à borda) não está muito
distante da segmentação incluindo os músculos
papilares (que é a mais próxima da segmentação
manual). Isto favorece a utilização do sistema, pois
seguindo-se a tendência do método pode-se utili-
zar menos marcadores, diminuindo o tempo de
interação.

Os resultados da comparação entre as frações de
ejeção mostram que esta medida é bastante sensível a
erros de segmentação. Um erro localizado em uma
fatia pode levar à presença de picos ou vales no gráfi-
co da variação volumétrica, que são erroneamente
interpretados como sístole ou diástole. Porém, este
problema não é decorrente apenas da qualidade da
segmentação, mas também da qualidade de aquisi-
ção das imagens.

Em relação à quantidade de interação, obser-
vou-se grandes variações nos tempos de interação
para a segmentação dos diferentes exames, obten-
do-se valores um pouco elevados para utilização
em uma rotina clínica. No entanto, a segmentação
de alguns exames foi realizada em tempos da or-
dem de 12-16 minutos, valores que considera-se que
sejam viáveis para utilização em rotina. Conside-
rando-se, porém, certas características de grande
parte dos exames utilizados no estudo que dificul-
tam a utilização do método Watershed, (como a pre-
sença de ruídos nas imagens e falta de homo-
geneidade nos níveis de cinza das estruturas
anatômicas) estima-se que com a utilização de exa-
mes de melhor qualidade, a utilização do sistema
na rotina poderia tornar-se mais viável.

Tabela 9. Tempo de Interação e Número de Marcadores Utilizados Table 9. Interaction time and number of used markers

S1, S2 e S3 – segmentações semi-automáticas realizadas por um mesmo operador. NC – número de cortes de cada exame. TT – tempo total de segmentação. T/C – tempo médio

gasto em cada corte. NMT – número total de marcadores da segmentação. NM/C – número de marcadores por corte. S1, S2 and S3 – semi-automatic segmentation performed

by the same operator. NC – slices number in each exam. TT – total time of segmentation. T/C – average time spent in each slice. NMT – total number of markers in the

segmentation. NM/C – number of markers for slice.
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Conclusão
Neste artigo foi apresentada uma proposta de um
sistema interativo de segmentação do ventrículo
esquerdo em imagens de ressonância magnética. Foi
apresentado o método de segmentação utilizado, foi
descrito o projeto e a implementação do sistema e
seus recursos. Foram também apresentados e
discutidos alguns resultados de testes de segmentação
do sistema proposto.

A principal contribuição resultante deste trabalho
foi a disponibilização de um sistema interativo de
segmentação de imagens provenientes de Cine MR.
O sistema encontra-se operacional, podendo ser exe-
cutado nas plataformas Windows e Unix. Outra con-
tribuição importante do trabalho foi a análise dos re-
sultados da segmentação através da realização dos
testes sistemáticos, o que trouxe dados significativos
para a avaliação do sistema proposto. Uma contribui-
ção adicional foi a validação da adequação do método
Watershed a este tipo de aplicação bem como a viabili-
dade da metodologia de projeto utilizada.

Como trabalhos futuros que possam dar continui-
dade a este sugere-se o desenvolvimento de formas
efetivas de propagação de marcadores visando uma
maior automatização. Outra tentativa de redução da
quantidade de interação poderia localizar-se no estudo
de uma forma de pré-processamento que pudesse eli-
minar os músculos papilares ou parte deles, visando a
diminuição do número de marcadores. Outra suges-
tão seria a extensão do estudo à segmentação de ou-
tras estruturas do coração e de outros órgãos e a ou-
tras modalidades de imagens médicas.
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