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Título: ANÁLISE DE TEXTURA EM IMAGENS MÉDICAS PARA CORRELAÇÃO ENTRE 

CARACTERÍSTICAS ESTATÍSTICAS EM ONCOLOGIA CLÍNICA 

Resumo: Introdução: Radiomics é uma técnica de análise de textura de imagens médicas cujo 

objetivo é extrair informações quantitativas da distribuição espacial do nível de cinza (Gray 

Level) das imagens. Faz-se uso de algoritmos computacionais que permitem mensurar 

grandezas geométricas e estatísticas de uma região de interesse (ROI). Sabe-se que tumores 

sólidos são espacial e temporalmente heterogêneos. Diante disso, Radiomics atua como uma 

ferramenta importante para a oncologia clínica, ao analisar a resposta tumoral durante sessões 

de tratamento radioterápico (Mattonen et. Al 2014); identificar o GTV (Gross Volume Tumour) 

com alta acurácia (Yu et. Al 2009); ou também para correlacionar características extraídas das 

imagens com o prognóstico da lesão. A ideia de se criar um modelo preditivo para avaliar a 

eficácia do tratamento envolve “Aprendizado de Máquina”, um método de análise de dados 

que busca automatizar a construção de modelos analíticos que os representem. Metodologia: 

Fizemos uso de um banco de dados público (National Cancer Institute Clinical Proteomic Tumor 

Analysis Consortium (CPTAC) 2018), o qual fornece imagens de Ressonância Magnética de 

pacientes com diversas lesões tumorais, para segmentar lesões de glioblastoma em 10 pacientes 

através de um software e então aplicamos Radiomics nestas ROIs para extrairmos as 

características estatísticas de primeira ordem. Em seguida, correlacionamos as características 

entre si para avaliar possíveis afinidades entre elas. Resultados: As características estatísticas 

escolhidas para correlação foram: Entropia, Intensidade Média (IM), “Kurtosis”  – medida que 

avalia a anisotropia da ROI, e Uniformidade. A partir da metodologia acima, observamos que as 

características Entropia e Uniformidade possuem uma forte correlação negativa (coeficiente 

Pearson R = -0,98). Devido à aleatoriedade da distribuição de intensidade dos pixels da imagem, 

quanto mais uniforme for a ROI, menor seu grau de desordem, validando então a 

proporcionalidade entre elas. As outras análises não indicaram correlações fortes entre as 

características. Assim, na modelagem de predição, poderíamos descartar esses testes. 

Conclusão: A partir da técnica utilizada vemos que é possível extrair grandezas quantitativas de 

imagens médicas para correlaciona-las com um dado desfecho clínico analisando apenas a 

distribuição de intensidade do pixel da ROI. Com isso acreditamos que é possível melhorar o 

prognóstico da doença. 
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