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RESUMO
ESF? Uªlªªlliº apresenta um sistema computacional que No fase de processamento, o programa provê os parâmetros
utiliza tecnicas de Visao computaCIonaI para aUXIlIar na de cºnfiguraçãº da segmentação e auxilia no processo de
detecçao e diagnostico de doenças metastáticas ÓSSGªS- classificação das possíveis anomalias detectadas,

.. destacando-as por false colors e apresentando a área,
INTRODUÇAO excentricidade e localização de cada um das possíveis

metástases,
A identificação de metástases ósseas é, na grande maioria
das ocasiões, realizada apenas através da análise visual, sem
determinação da extensão e gravidade das metástases. Neste
contexto, a união da capacitação médica com a precisão de
um sistema computacional, pode ser benéfica.

METODOLOGIA
A partir de imagens digitais de exames no formato DICOM
são segmentadas possíveis anomalias ósseas e calculadas
diversas informações sobre cada uma das regiões
identificadas. O laudo assistido dos exames e por fim exportado como

documento de texto para aprovação ou edição.

Para realizar a segmentação, as imagens são submetidas a

operações de filtragem usando dados dos valores do arquivo,
filtros Gaussianos e bilineares, além de combinações de
operações morfológicas de erosão e dilatação.

Estas técnicas requerem uma série de parâmetros; que são
inicialmente obtidos pelo próprio sistema, mas podem ser
ajustados pelo profissional, caso necessário.

RESULTADOS
O sistema conta com uma interface interativa e responsiva CONSIDERAÇõESFINAIS
que possibilita ao profissional autenticar—se na plataforma e
realizar o cadastro de pacientes, bem como o
armazenamento e processamento dos exames cintilográficos.

O sistema desenvolvido fornece assistência na análise dos
aspectos mais tediosos e repetitivos, deixando para os
médicos mais tempo para atenção aos aspectos mais
relevantes.
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