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RESUMO 

A cápsula endoscópica é atualmente o principal método para o diagnóstico do intestino 

delgado, uma área de difícil acesso devido a dificuldades anatómicas, pela endoscopia 

tradicional alta e pela colonoscopia. É um método fundamental para a deteção de lesões ou 

outras anomalias no sistema digestivo, para o acompanhamento prévio e/ou posterior a 

intervenções cirúrgicas. Resultante de cada diagnóstico, são recolhidas entre 8 a 10 horas de 

vídeo, que necessitam de posterior visualização por parte do médico. São disponíveis pelas 

companhias que comercializam cápsulas endoscópicas, sistemas de visualização e apoio à 

decisão, tendo estes como exemplo, ferramentas de melhoria de contraste da imagem, 

detetores automáticos de lesões vermelhas, entre outras. 

Para a deteção de sangramentos existe uma ferramenta no software comercial de 

visualização Rapid Reader (RR) da empresa Given (atualmente Medtronic) denominada de 

Suspected Blood Indicator (SBI). Esta explora a presença de determinados valores na 

componente vermelha da cor, o que permite uma busca rápida na procura de hemorragias. No 

entanto, esta ferramenta permanece limitada em termos de eficiência, apresentando valores 

variáveis entre 20% a 56% para a métrica sensibilidade [1]–[3]. 

Por outro lado, estas estas cápsulas não fornecem por si, a sua localização no interior 

do paciente. Atualmente os médicos especialistas estimam a localização da cápsula baseando-

se em referências anatómicas, como o duodeno ou a válvula ileocecal, e na perceção do 

deslocamento aparente entre imagens do vídeo. Devido à duração do vídeo e à escassez de 

referências anatómicas ao longo do intestino delgado, é difícil obter uma estimativa precisa da 

posição da cápsula sem informações adicionais. Os métodos de rastreamento mais usados são 

baseados em matrizes de sensores com transmissão por radiofrequência (RF), com valores de 

erro reportados de 3.7 a 11.4 cm [4], [5]. Estas soluções apresentam algumas desvantagens 

como o desconforto no paciente, o aumento de custos, os problemas de biocompatibilidade ou 

a interferência com o sensor da câmara da cápsula [6]. Existem algumas soluções baseadas 

somente de software que mostram precisões de localização semelhantes às que usam 
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equipamentos externos, no entanto com a aplicação de aprendizagem profunda (AP) houve 

uma melhoria nos desempenhos [7]–[9]. 

Centrado nestas problemáticas, nesta tese são apresentadas algumas soluções. Em 

concreto para as lesões vermelhas, são apresentados dois métodos: 

O primeiro é baseado na mudança da perspetiva de visualização das lesões vermelhas, 

aplicando a mudança do espaço de cor alicerçado na rotação das cores. A ideia é promover a 

melhor visualização das características das lesões vermelhas, sob uma perspetiva diferente de 

visualização em relação espaço de cor RGB, que apresenta correlação entre as cores e que é o 

espaço de cor nativo dos vídeos endoscópicos. Este método foi testado para vários 

classificadores de aprendizagem profunda reportados na bibliografia, havendo a verificação 

dos desempenhos. 

O segundo método de deteção e segmentação de lesões vermelhas aplica uma 

abordagem de AP, onde são aplicadas a uma rede neural (RN) um conjunto de imagens 

anotadas para que esta “aprenda” as características das lesões vermelhas. Obteve-se um 

modelo que pode inferir, em conjuntos de imagens que não foram usados para treinar a RN, se 

estas possuem ou não lesões, inferindo também em caso positivo, os seus limites. 

Em relação à odometria visual para o problema de localização de cápsula endoscópica, 

foi proposta uma solução onde o deslocamento por imagem (em percentagem) é calculado 

para todo o intestino delgado. Para isso, primeiro são selecionadas as imagens informativas do 

conjunto de imagens, seguindo-se a aproximação da homografia entre pares de imagens 

consecutivas, com uma abordagem de AP para finalmente serem estimados os deslocamentos 

em percentagem. 

Esta tese contribui para a evolução de modelos em visão por computador, que 

auxiliem nas tarefas quotidianas dos médicos, nomeadamente na deteção e segmentação de 

lesões vermelhas e também na localização da cápsula no interior do trato gastrointestinal 

(TG). Estas soluções apresentam melhorias no desempenho das ferramentas que são usadas 

diariamente nos serviços médicos, de modo a melhorar o desempenho dos profissionais que 

poderão apoiar-se com confiança nos sistemas de apoio à decisão. 

 

Palavras-chave: Endoscopia por cápsula; Lesões vermelhas; Rotação de espaço de cores; 

Homografia; Aprendizagem de Máquina; Aprendizagem Profunda.  
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ABSTRACT 

The endoscopic capsule is currently the main method for the diagnosis of the small 

intestine, an area of difficult access due to anatomical difficulties, through high endoscopy 

and colonoscopy. It is a fundamental method for lesion detection or other abnormalities in the 

digestive system, for the previous and/or subsequent follow-up of surgical interventions. As a 

result of each diagnosis, 8 to 10 hours of video data are collected, requiring further 

visualization by the physician. The companies that commercialize endoscopic capsules also 

make available visualization and decision support systems, such as image contrast 

enhancement tools, automatic red lesion detectors, among others. 

For the bleeding detection, there is a tool in the commercial Rapid Reader (RR) 

visualization software from Given (currently Medtronic) named Suspected Blood Indicator 

(SBI). It explores the presence of certain values in the red component of color, which allows a 

quick search for hemorrhages. However, this tool remains limited in terms of efficiency, 

presenting values between 20% and 56% for the Sensitivity metric [1]–[3]. 

On the other hand, these capsules do not provide by themselves their location within 

the patient. Currently, doctors estimate the location of the capsule based on anatomical 

references, such as the duodenum or ileocecal valve, and on the perception of the apparent 

displacement through video images. Due to the length of the video and the scarcity of 

anatomical references along the small intestine, it is difficult to obtain an accurate estimate of 

the position of the capsule without additional information. The most commonly used tracking 

methods are based on radiofrequency sensor arrays, with error values reported from 3.7 to 

11.4 cm [4], [5]. These solutions present some disadvantages such as patient discomfort, 

increased costs, biocompatibility problems or interference with the sensor of the capsule 

chamber [6]. There are some software-only solutions that present location accuracies similar 

to those that use external equipment, however, with the application of deep learning, there 

was an improvement in performances [7]–[9]. 

Focusing on these issues, some solutions are presented in this thesis. Specifically, for 

red lesions, two methods are presented: 
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The first one is based on the change of visualization perspective of red lesions, 

applying a color space, based on the rotation of colors, transformation. The idea is to promote 

the best visualization of the red lesions characteristics, under a different perspective of 

visualization in relation to RGB color space, which presents a correlation between the colors 

and which is the native color space of the endoscopic videos. This method was tested for 

several deep learning classifiers reported in the bibliography, with performance verification. 

The second method of detecting and segmenting red lesions applies a deep learning 

approach, where a set of annotated images are applied to a neural network so that it "learns" 

red lesions characteristics. It was obtained a model that can infer, in sets of images not used to 

train the neural network, whether they have lesions, also inferring, in a positive case, their 

boundaries. 

Regarding visual odometry for the endoscopic capsule localization problem, a solution 

was proposed where the image displacement (in percentage) is calculated for the whole small 

intestine. To achieve this, firstly were selected the informative frames from a set of images, 

followed by the homography approximation between consecutive pairs of frames applying a 

learning approach, to finally estimate the displacements in percentage. 

This thesis contributes to the evolution of models in computer vision, which aid in the 

physician’s daily tasks, namely in the detection and segmentation of red lesions, and the 

location of the capsule inside the gastrointestinal tract. These solutions present improvements 

in the performance of the tools that are used daily in medical services, to improve the 

professional’s performance, who will be able to rely confidently on decision support systems. 

 

 

 

Key Words: Capsule Endoscopy; Red lesions; Color space rotation; Homography; Machine 

learning; Deep learning. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O primeiro capítulo apresenta o contexto, as motivações e os objetivos principais da 

tese. São descritas as questões da investigação e as contribuições resultantes. No 

final, também é apresentada a visão geral da estrutura da tese. 

 

 

 

A comunidade científica tem vindo a desenvolver esforços significativos na área da 

saúde com vista a permitir a manutenção e restauração da saúde dos indivíduos e com o 

intuito da melhoria da esperança de vida destes. Neste âmbito, dos esforços colocados na 

resolução destes problemas e de outros afins, surgiram importantes avanços na investigação 

na área da medicina, com o apoio um pouco por todo o mundo de instituições 

governamentais, indústria e centros de investigação. 

O interesse pelos métodos de diagnóstico surge da necessidade de avaliar o mais cedo 

possível a possibilidade da existência de doenças, dado que com a prevenção e diagnóstico 

precoce de doenças obtém-se melhores índices de sucesso na cura. 

Neste enquadramento e na área específica das doenças gástricas, existiram evoluções 

assinaláveis desde a criação do primeiro dispositivo de endoscopia por Hipócrates (460-375 

BC) até aos endoscópios baseados em tubos semi-flexíveis, com câmaras integradas [10].  

Em 2001 a empresa Given Imaging (atualmente Medtronic) em Israel, apresentou um 

novo tipo de equipamentos em forma de cápsula (PillCam), surgindo um método de 

endoscopia gástrica menos invasiva, a denominada endoscopia por cápsula (EC). Os 

dispositivos em forma de cápsula são engolidos pelos pacientes a examinar e permitem a 
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verificação do aparelho digestivo de um modo quase completo. Simplificadamente, estes 

dispositivos são compostos por fontes de luz LEDs, bateria, transmissor de rádio e uma 

câmara a cores para tirar milhares de fotos do aparelho digestivo, criando um vídeo. 

É particularmente útil para observação dentro do intestino delgado - uma área 

inacessível com técnicas endoscópicas convencionais por tubo, sendo mais frequentemente 

utilizadas para realizar exames de seguimento (follow-ups) e quando há suspeita de [11]: 

• Hemorragia gastrointestinal obscura; 

• Doença de Crohn; 

• Síndrome de polipose hereditária; 

• Tumor do intestino delgado; 

• Doença celíaca. 

Cada exame produz um vídeo (vídeo de cápsula endoscópica – VCE) a cores com a 

duração de 8 a 10 horas, que se traduz para o médico especialista em cerca de 60 a 90 minutos 

numa tarefa de visualização sujeita a erros humanos por cansaço, por ser repetitivo e 

entediante. Deste conjunto de limitações, existe a necessidade de utilização de sistemas 

confiáveis – na literatura mencionados como sistemas computacionais de auxílio ao 

diagnóstico (CAD), ou seja, sistemas de auxílio ao diagnóstico, que são constituídos por 

algoritmos de computação e são desenhados para o processamento de vídeos usando técnicas 

de análise de imagem ou de aprendizagem de máquina (AM). 

A área da visão computacional, em particular na aplicação em vídeos de endoscopia 

por cápsula, continua com desafios a serem superados, como exemplos: a dificuldade em 

detetar corretamente as características anatómicas distintas do TG, que são poucas e 

normalmente indicativas da mudança entre órgãos, o que dificulta a localização da cápsula no 

interior do sistema digestivo; o facto do ambiente intestinal não ser totalmente estruturado 

nem estático, quer pelos movimentos errantes da cápsula, quer pelas diferentes condições de 

iluminação e foco da câmara, que dificulta a identificação de anomalias ou lesões gástricas. 

1.1 Motivação e objetivos 

Em termos de pesquisa de lesões vermelhas em vídeos, existe uma ferramenta 

pertencente ao software comercial de visualização Rapid Reader (RR), denominada Suspected 

Blood Indicator (SBI), que permite uma busca rápida de imagens contendo hemorragias nos 
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vídeos. Esta explora a presença de determinados valores na componente vermelha da cor, o 

que permite uma busca rápida na procura de hemorragias, no entanto esta ferramenta 

permanece limitada em termos de eficiência, apresentando valores variáveis entre 20% a 56% 

para a métrica Sensibilidade [1]–[3], que deixa margem para melhorias. 

Na localização da cápsula no interior do TG, atualmente os médicos estimam a 

localização de modo visual e baseando-se nas escassas marcações anatómicas, como o 

duodeno e a válvula ileocecal, e com base no deslocamento aparente que se consegue 

perceber entre imagens sequenciais. Os sistemas que podem fornecer localizações mais 

precisas da cápsula, exigem a utilização por parte do paciente, no seu torso, de conjuntos de 

sensores adicionais (tipicamente comunicam por radiofrequência) durante o tempo de recolha 

das gravações. É reportado que utilização deste hardware externo implica vários 

inconvenientes, como desconforto do paciente, aumento do custo, problemas de 

biocompatibilidade, etc. [6]. Existem também métodos que somente usam software, mas 

apesar de alguns deles apresentarem potencial para fornecer uma precisão comparável à 

alcançada pelos métodos que utilizam equipamentos externos, novas evoluções e propostas 

são ainda necessárias e pertinentes, em particular com abordagens de AP. 

Reconhecendo os problemas e desafios pendentes, dada a importância e necessidade 

de melhorias nos métodos existentes, existe uma motivação clara para desenvolver esta tese.  

Assim, apresentam-se como objetivos o desenvolvimento de ferramentas para processar os 

vídeos de modo a realizar a deteção e segmentação de zonas com lesões vermelhas, com o fim 

de indicar de modo automático ao médico especialista quais as imagens que apresentam estes 

sintomas. Outro objetivo está centrado na localização da cápsula no interior do corpo do 

paciente, dado que estas não fornecem informações de localização no TG, embora a sua 

localização precisa seja útil para identificar a localização das anomalias, facilitando os exames 

de seguimento e as intervenções cirúrgicas. 

Tendo em conta a utilidade para auxiliar a classe médica, em ambiente clínico e/ou de 

formação, é também objetivo que além, da melhoria da qualidade e precisão do diagnóstico, 

se possa reduzir o tempo essencial alocado por parte do médico ao diagnóstico. Seria 

importante que estas ferramentas possam, de facto, ser aplicadas em ambiente clínico. 
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1.2 Contribuições científicas 

Com base no exposto, esta tese apresenta várias contribuições: 

• Propor e validar dois métodos distintos para a deteção e segmentação de lesões 

vermelhas; 

• Disponibilizar à comunidade um conjunto de dados de lesões vermelhas, anotados e 

anonimizados; 

• Propor e validar um método de obtenção de deslocamento em percentagem da cápsula 

endoscópica no interior do intestino delgado; 

• Propor um método para classificar as imagens endoscópicas como informativas ou não 

informativas, baseado na cor dominante, de modo a alimentar o algoritmo de 

deslocamento percentual da cápsula; 

1.3 Organização da Tese 

A tese é constituída por 5 capítulos, após o capítulo introdutório, o documento inclui 

mais 4 capítulos e a bibliografia. Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma breve descrição 

dos restantes capítulos. 

O Capítulo 1 é o presente capítulo e contextualiza, expõe as motivações e identifica os 

objetivos e principais contribuições desta tese. 

O Capítulo 2 apresenta o resumo da revisão bibliográfica e de trabalhos relevantes 

desta área de investigação, no que diz respeito aos sistemas CAD. Explora também as 

contribuições na deteção e segmentação de sangramentos em vídeos e para a estimação da 

localização da cápsula endoscópica. É apresentada também uma descrição sobre a inteligência 

artificial (IA), em particular na AM e nas suas várias componentes. 

O Capítulo 3 apresenta dois métodos distintos para a deteção e segmentação de lesões 

vermelhas: o primeiro é baseado numa abordagem clássica de AM, aplicando um método de 

rotação do espaço de cores. São exploradas as características da rotação do espaço de cor e o 

uso da lacunaridade como característica distintiva na deteção de lesões; no segundo método a 

abordagem usa um método de AP, mais recente e em clara expansão, que irá alimentar uma 

RN. 

O Capítulo 4 apresenta o método proposto para obter o deslocamento percentual da 

cápsula baseado na predição da homografia entre imagens consecutivas. É apresentada a 
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estrutura do método, bem como o conjunto de dados necessário para alimentar a rede de AP 

usada e o processo de calibração da câmara necessário. 

O Capítulo 5 apresenta uma visão final sobre esta tese, onde se discutem os resultados 

obtidos e as contribuições científicas, deixando sugestões e possibilidades de 

desenvolvimentos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O segundo capítulo introduz a contextualização da endoscopia, com ênfase na 

endoscopia por cápsula e nos sistemas de apoio ao diagnóstico médico. Neste 

contexto, são apresentadas as pesquisas bibliográficas para a deteção e segmentação 

de sangramentos e para a localização da cápsula endoscópica no trato 

gastrointestinal. 

 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as pesquisas bibliográficas referentes à endoscopia, 

com ênfase na endoscopia por cápsula. Serão também descritos os sistemas computacionais 

de auxílio ao diagnóstico, com foco nos que são dedicados à deteção de lesões vermelhas. 

Serão descritos também alguns trabalhos bibliográficos relativos à estimação da localização 

da cápsula endoscópica e efetuada a apresentação dos métodos relevantes relativos à 

aprendizagem de máquina. 

2.1 Endoscopia 

2.1.1 Perspetiva histórica 

O primeiro registo que menciona a prática de endoscopia foi relatado em 460-375 aC 

por Hipócrates, que descreveu um equipamento usado para visualizar o reto. As evoluções 

que conduziram à endoscopia atual foram imensas e significativas, passaram essencialmente 

pela resolução de vários problemas que o uso dos aparelhos endoscópicos da altura 
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provocavam, como a dificuldade em garantir a segurança dos pacientes (queimaduras, 

incomodo extremo nas aberturas corporais, etc.), do examinador e a dificuldade na aquisição 

das imagens do interior do corpo humano [12], [13]. 

De modo muito resumindo, as evoluções da endoscopia passaram pela criação do 

endoscópio rudimentar para fazer a inspeção de cavidades e que utilizavam luz natural ou luz 

de velas como fontes de iluminação. Os desenvolvimentos seguintes passaram pela aplicação 

de espelhos ou prismas para se poder magnificar a imagem para melhor perceção do 

examinador e posteriormente a utilização de endoscópios baseados em tubos semi-flexíveis 

com câmaras integradas. Remete-se para a publicação de Libório et al. [10], onde se detalham 

alguns dos marcos históricos da evolução destes aparelhos de diagnóstico, podendo ser 

complementado por outras publicações bastante detalhadas [12]–[16]. 

No entanto, além do desenvolvimento de endoscópios em forma de tubo, existiram 

avanços em tecnologias que permitem a inspeção do corpo, sem serem limitadas apenas às 

extremidades, nomeadamente a endoscopia por cápsula e que serão apresentadas de seguida. 

2.1.2 A cápsula endoscópica 

A cápsula endoscópica (CE) surgiu em meados dos anos 2000 e foi apresentada em  

[17]. A comercialização foi efetuada pela empresa Given Imaging Ltd, era denominada de 

M2A ou PillCam SB (SB significa intestino delgado – small bowel) e foi autorizada nos EUA 

pela Food and Drug Administration (FDA) em 2001. Este dispositivo é feito de material 

biocompatível e resistente a fluidos gastrointestinais, moldado de forma semelhante a uma 

cápsula (ver Figura 1). Sob supervisão médica, o dispositivo é engolido pelo doente 

submetido a exame e é impulsionado através dos movimentos peristálticos pelo TG, atingindo 

o intestino grosso antes de serem expelidos naturalmente do corpo [18]. 

A cápsula é composta por uma câmara a cores, fontes de luz com LEDs, baterias e um 

transmissor. As imagens recolhidas são comprimidas e transmitidas através um sinal de 

radiofrequência para um conjunto de sensores, que estão ligados ao corpo do paciente, de 

onde são posteriormente transferidas, através dos fios, para um gravador de dados usado na 

cintura pelo paciente. O conjunto de sensores permite a triangulação da trajetória da cápsula 

no interior do corpo, de modo a ser também apresentada esta informação ao médico 

especialista durante o procedimento de revisão do exame. 
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Figura 1: Constituintes da cápsula M2A apresentada pela Given Imaging Ltd. 

Em cada exame eram recolhidas entre 50.000 a 60.000 imagens (estes dispositivos 

capturam 2 imagens por segundo), dado que a recolha de imagens é limitada ao tempo de vida 

das baterias da cápsula e que variavam tipicamente entre 7 a 8 horas. A transferência de dados 

do gravador para a workstation, para posterior revisão pelos médicos, demorava cerca de 2 a 3 

horas [18]. Em 2013 foi aprovada para comercialização a terceira e atual versão, a PillCam 

SB3, que através da tecnologia Adaptive Frame Rate – AFR, adquire imagens a taxas entre 2 

e 6 imagens por segundo, adaptando-se ao movimento da cápsula pelo TG [19]. 

Após o lançamento da primeira versão da PillCam SB, a companhia concorrente 

Olympus Inc. comercializou, em 2005, um dispositivo semelhante denominado de 

EndoCapsule, que possuía a mesma resolução e cadência de aquisição de imagem que a 

PillCam SB. As diferenças fundamentais entre os dispositivos encontram-se na tecnologia do 

sensor de aquisição de imagens, a EndoCapsule com tecnologia CCD (Charge-coupled 

device), que segundo os fabricantes detinha a melhor qualidade, e a PillCam com tecnologia 

CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor), sendo que esta tecnologia apresentava 

um menor custo de produção e menor consumo energético (1% da energia que gastaria um 

sensor de imagem CCD) [20]. Em 2013 foi lançada no mercado pela Olympus Inc. a mais 

recente evolução, a EndoCapsule 10 [21] que apresenta algumas melhorias relativamente à 

anterior versão, nomeadamente a melhoria do campo de visão de 145° para 160° e o aumento 

do tempo de vida da bateria de 8 para 12 horas. 

Em 2007, a cápsula associada ao ministério da ciência e tecnologia Sul-Coreana, surge 

pela companhia Intromedic Co Ltd, apresentando no mercado uma cápsula endoscópica 

concorrente com as PillCam e EndoCapsule, denominada de MiroCam (Micro Intelligent 
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Robotic Object Camera) [22], sendo as principais diferenças a cadência de aquisição de 

imagens (que era de 3 imagens por segundo) e a maior duração da bateria (aproximadamente 

12 horas), uma vez que apresentavam um sistema de transmissão baseado na propagação de 

um campo elétrico pelo corpo humano (denominada por Human Body Communication – 

HBC), em vez de ser uma transmissão por radiofrequência como era usada pelas companhias 

concorrentes [20]. A mais recente versão desta cápsula, MiroCam v2, disponível desde 2014, 

exibe uma melhoria no campo de visão de 150° para 170°, apresenta o controlo de iluminação 

automático de modo adquirir imagens mais percetíveis. 

De desenvolvimento Chinês pelo grupo Chongqing Jinshan Science and Technology 

Co. Ltd., foi apresentada em 2004 outra cápsula endoscópica denominada de OMOM [23], 

que recebeu aprovação Europeia em 2005, mas não obteve aprovação Americana pela FDA. 

Na sua versão mais recente (OMOM 2) melhorou na redução de dimensões e peso da cápsula 

e no aumento da autonomia energética de 8 horas para cerca de 12 horas. 

Uma nova cápsula foi apresentada em 2011 pela companhia CapsoVision Inc., 

denominada de CapsoCam SV1 [24] e apresenta algumas distinções relativamente às demais 

cápsulas, sendo uma delas o fato de possuir 4 câmaras nas laterais em vez de 1 ou 2 câmaras 

nas extremidades. Esta arquitetura permite obter imagens panorâmicas de 360°, possibilitando 

independentemente da orientação da cápsula fazer uma inspeção circunferencial do intestino 

delgado [25]. Em conjunto promovem a captura de 20 imagens por segundo (5 imagem por 

cada câmara) durante as primeiras 2 horas de exame, passando para 12 imagens por segundo 

pelo restante tempo que perfaz as 15 horas de duração da bateria. Esta cápsula apresenta 

também tecnologia automática de controlo de movimento que promove a redução de imagens 

redundantes, aumentando o tempo de vida útil da bateria. Outra diferença relevante 

relativamente às anteriores cápsulas apresentadas é o modo em como são armazenados os 

dados, que não são transmitidos e ficam armazenados numa memória Flash EPROM 

(Erasable programmable read-only memory) na própria cápsula, pelo que após ser expelida 

do corpo, terá de ser recuperada e os dados serão obtidos através de uma comunicação direta 

[25]. No início do ano de 2016 a companhia CapsoVision Inc. promoveu a nova geração do 

sistema, com a integração da cápsula endoscópica, o kit de recuperação de cápsula, o sistema 

de recolha de exames e o software para análise dos exames, denominando este sistema de 

CapsoCam Plus System [24]. 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 

[ 11 ] 

Existem alguns estudos comparativos entre os vários modelos de cápsula das várias 

companhias no que diz respeito ao rendimento de diagnóstico (diagnostic yield), embora 

nenhum dos sistemas apresente supremacia significativa em relação a outros. Como exemplos 

mencionam-se estudos que comparam PillCam SB1 com EndoCapsule 1, PillCam SB1 com 

MiroCam, PillCam SB2 com MiroCam, MiroCam com EndoCapsule 1, e CapsoCam com 

PillCam SB2, devidamente detalhados na bibliografia [25], [26]. 

As cápsulas apresentadas anteriormente são aquelas que estão comercialmente 

disponíveis para o estudo do TG. Serão consideradas de seguida as características das mais 

recentes evoluções das cápsulas destinadas ao estudo do intestino delgado, para se obter uma 

comparação direta entre os vários dispositivos, que serão resumidamente apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Cápsulas comerciais aplicadas ao estudo do intestino delgado e suas especificações técnicas. 

 

Cada uma destas companhias, disponibiliza além das CE, software de auxílio ao 

diagnóstico. Estes softwares e outros propostos por vários grupos de investigação, os 

denominados sistemas CAD, serão descritos brevemente de seguida.  

Poderá ser importante ter em conta na especificação dos métodos, para que sejam mais 

abrangentes, as variantes que existem em termos de resolução de imagem devido às diferentes 

características das cápsulas (por exemplo ângulo de visão, tipo de sensor de aquisição) dos 

vários fabricantes. 

2.1.3 Sistemas CAD em vídeos de EC 

O conceito dos sistemas CAD surgiu com os exames digitais, a partir dos anos 60 

[27]–[32], altura em que foram feitos os primeiros ensaios mas sem sucesso assinalável. Foi 

no princípio dos anos 80 que se deu início à investigação e desenvolvimento sistemáticos e 

em grande escala dos sistemas CAD, nos Laboratórios Kurt Rossmann para a investigação em 

Cápsula Companhia, País
# de 

câmaras

Ângulo de 

visão (°)

Sensor de 

imagem

Trans-

missão

Cadência 

(fps)

Dimensões 

(mm)
Peso (g) Bateria (h)

PillCam SB3 Given Imaging, Israel 1 156 CMOS RF 2 a 6 Ø11 x 26 1.9 9 a 12

EndoCapsule 

S10
Olympus Co., Japão 1 160 CCD RF 2 Ø11 x 26 3.3 12

MiroCam v2
IntroMedic Co., 

Korea
1 170 CMOS HBC 3 Ø11 x 24.5 3.4 12

OMOM 

Capsule 2

Chongqing Science & 

Technology Co., 

China

1 140 CMOS RF
variável até 

2
Ø11 x 25.4 4.5 12

CapsoCam SV1
CapsoVision Inc., 

EUA
4 360 CMOS EPROM 12 ou 20 Ø11 x 31 4 15
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imagem radiológica [33]. Na altura, algumas das principais aplicações estavam relacionadas 

com doenças cardiovasculares e cancro no pulmão e mama. Atualmente e ao fim de cerca de 

40 anos, já existem variadíssimos métodos de diagnóstico que produzem grandes quantidades 

de informação, frequentemente imagens, para os quais existem sistemas CAD perfeitamente 

integrados nos métodos auxiliares de diagnóstico. É um facto aceite por todos que de uma 

forma geral a performance obtida através da inspeção visual efetuada pelos especialistas é 

limitada. Assim, encontram-se disponíveis produtos proprietários, como por exemplo sistemas 

CAD para tomografias computorizadas (TC) [34], [35], para ressonâncias magnéticas (RM) 

[36], [37] e também para endoscopias [21], [22], [38]. 

A importância da utilização dos sistemas CAD na endoscopia por cápsula é, por 

exemplo, evidenciada por Zheng et al. na sua publicação [39], em que apresenta 

ordenadamente as taxas aproximadas de deteção de várias lesões com inspeção visual 

efetuada por especialistas. Em primeiro lugar com 69% aparece deteção para angiectasias, 

seguida de 46% para pólipos, 38% para úlceras e/ou erosões e com apenas 17% a deteção de 

sangramentos.  

Nos últimos anos muitos sistemas CAD foram desenvolvidos para EC, alguns deles 

proprietários, apresentando funcionalidades como ajuda à visualização eficiente dos vídeos, à 

deteção de lesões como sangramentos, pólipos, tumores, úlcera, e perturbações na motilidade 

intestinal assim como outras patologias. Os desempenhos destes são limitados ainda, pelo que 

a comunidade científica continua a desenvolver grandes esforços no sentido de chegar a 

métodos que auxiliem o médico a fazer uma melhor inspeção do exame em menos tempo e 

por isso com menores custos. 

2.1.3.1 Arquitetura dos sistemas CAD 

De uma forma geral, os sistemas CAD apresentam uma arquitetura típica [40], focados 

em aplicações particulares, mas compostos por blocos como apresentado na Figura 2, 

havendo casos em que apenas alguns blocos estão presentes. 

 

Figura 2: Etapas típicas de um sistema CAD. 

O bloco de pré-processamento trata do melhoramento da imagem, i.e., ajusta os 

formatos de representação, remove perturbações, ruídos e possíveis erros da imagem.  
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No bloco de deteção e segmentação são frequentemente aplicados algoritmos de 

análise de imagem, de modo a obter regiões de interesse (RI), das quais se possam obter 

candidatos de lesões. Estes candidatos a lesões são regiões distintas em relação ao fundo 

(background) da imagem.  

As imagens obtidas do bloco de deteção e segmentação são analisadas no bloco de 

extração de características, responsável por obter os atributos relevantes das lesões em 

análise.  Estes atributos, também denominados de descritores, são o resultado da fusão da 

informação das características de interesse extraídas e que serão de aplicados no bloco de 

classificação. 

O bloco de classificação categoriza os candidatos num conjunto diferente de lesões, 

e.g. como erosão ou úlcera, sendo por vezes também utilizados para a classificação de lesões 

como malignas ou benignas, e.g. cancro colorretal [41].  

No módulo de validação é efetuada a avaliação de performance do sistema. Aqui são 

utilizadas métricas para avaliar o desempenho, tipicamente considerando os números de 

imagens classificados como verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e 

falsos negativos. Estes parâmetros servirão de base para a obtenção indireta de outras 

métricas, como se detalhará na secção 2.5 deste documento. 

2.1.3.2 Deteções automáticas usando sistemas CAD em VCE 

Os investigadores apresentam trabalhos focados em funcionalidades ou métodos para 

melhorar os sistemas CAD, centrando-se essencialmente em temas como a redução do tempo 

de visualização ou o melhoramento do vídeo do exame médico, a localização da cápsula no 

TG, a deteção de lesões e/ou distúrbios no sistema gastrointestinal (GI) [42]. 

Apresentam-se de seguida, os estudos, separados por áreas de intervenção que 

apresentam as evoluções em sistemas CAD aplicados ao domínio das doenças gástricas, tendo 

como ponto de partida algumas publicações de revisão do estado da arte [18], [20], [42], [43], 

as evoluções desde então. Serão ordenadas por tipo de lesão em estudo, seguido pelo nome do 

autor do estudo e pelo ano de publicação da contribuição e finalmente pelo tipo de 

características que os autores promovem para a deteção das lesões. 

Zonas informativas e não informativas 

Para a verificação de regiões não informativas, isto é, zonas onde existam elementos 

como corpos estranhos, bolhas, zonas demasiadamente escuras, etc., e como tal são zonas sem 
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informação clínica relevante para análise, os autores reportam métodos onde são tipicamente 

usados descritores de características de textura e cor, sendo apenas o estudo de [44] que 

utiliza apenas características de estrutura ou forma. 

Em [45] apresentam dois métodos para detetar zonas não informativas em imagens 

médicas, sendo o primeiro baseado em operadores morfológicos (dilatação e fecho), filtros de 

mediana, K-means clustering, descritores de Haralick (descritores de texturas) e redes neurais. 

O segundo método é baseado no filtro LOG (Laplaciano da Gaussiana), e nos descritores de 

Haralick e redes neurais. No seguimento deste trabalho, os autores apresentam um 

melhoramento dos métodos anteriores, acrescentando um terceiro algoritmo baseado no 

detetor de contornos Chan-Vese, para a deteção de zonas com bolhas [46]. 

Na contribuição de [47], com o intuito de obter deteção e segmentação robusta dos 

conteúdos intestinais, é descrito um sistema dividido em duas partes. Na primeira fase é 

efetuada a deteção das imagens que possam possuir conteúdos intestinais usando um 

classificador SVM (Máquinas de vetores de suporte) com descritores de cor e textura. Na 

segunda fase, os conteúdos são segmentados e classificados em regiões com bolhas, turvas ou 

limpas. 

Na publicação apresentada por Suenaga et al. [44] são explorados modos de remoção 

de bolhas para sistemas CAD, aplicando numa fase o detetor de contornos Canny e 

operadores morfológicos de dilatação. Noutra fase o algoritmo Watersheds é aplicado na 

imagem de luminância com o objetivo de a suavizar através de um filtro gaussiano, resultando 

na segmentação das regiões. 

Por fim, em [48] é apresentado um método de duas etapas para remover impurezas de 

imagens de vídeos de EC. A primeira etapa promove a remoção de zonas com sucos gástricos, 

aplicando histogramas de descritores HS (obtidos da transformação para o espaço de cor HSI) 

e a segunda etapa promove a remoção de bolhas combinando o algoritmo padrão binário local 

de cor – CLBP (expansão do algoritmo LBP para imagens a cores) com a Transformada 

discreta de coseno – TDC). O resultado é aplicado ao classificador de K vizinhos mais 

próximos – KNN. 

Doença Celíaca 

No estudo apresentado para a deteção da doença celíaca [49] os autores utilizaram 

características de textura, dado que as imagens normais possuem texturas mais uniformes nas 

superfícies das mucosas e as superfícies celíacas tem uma aparência mais áspera, com mais 
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fissuras e saliências ao longo das dobras intestinais. Foram usadas 24 medidas para a 

caracterização da imagem, aplicando técnicas de análise de textura, estimação de movimento, 

reconstrução volumétrica, sendo a classificação final do método obtida através de voto por 

maioria. 

No estudo de Kumar et al. [50], que promove a deteção de lesões criadas devido a 

inflamação da mucosa na doença de Crohn utiliza simultaneamente características de cor 

(avermelhado da cor da inflamação), de textura (das vilosidades) e de fronteira (para as 

úlceras e limites das lesões). Aqui foram aplicados métodos de classificação estatística 

supervisionada – SVM a descritores de cor, textura e fronteira do standard de conteúdos 

multimédia MPEG-7. 

Pólipos 

Dado que os pólipos apresentam, em geral, o aspeto de protuberâncias, exibindo 

formas curvas, as características relacionadas com forma e textura apresentam relevância, 

embora a presença de bolhas, líquidos, iluminação não uniforme e variabilidade de geometrias 

possíveis, torne a deteção destes árduos em relação às dobras da mucosa saudável. Todos os 

autores se baseiam na conjugação de características de forma com cor e/ou textura [42]. 

Assim, em [51] os autores apresentam descritores com características de cor (áreas que 

não possuem as mesmas gamas de cor e iluminação que os pólipos) e forma (zonas de grande 

curvatura) para proceder à deteção destes, aos quais aplicam histogramas de gradientes e 

redes neuronais para realizar a deteção em múltiplas escalas. 

Por sua vez, em [52] reportam descritores de características de cor e textura para a 

deteção de pólipos, dado que a cor e textura são das principais características procuradas pelos 

especialistas médicos. Aplicam a Transformada de Wavelet e o padrão binário local e 

uniforme (ULBP) para a obtenção dos descritores de textura, que aplicam num classificador 

de SVM. 

Em  [41], [53], [54] os autores aplicam características de textura e forma para a 

deteção de pólipos no TG, com a particularidade de que no estudo de Romain et al. [41] serem 

utilizados não só os dados da imagem (2D) de forma e tamanho para identificar possíveis RI 

contendo pólipos, mas também apresentam informação acerca se são cancerígenos ou não, 

baseados em características geométricas usando texturas. Finalmente em [55], [56], são 

apresentadas contribuições que se baseiam na combinação de descritores de características de 

forma, textura e cor. De salientar que em [56], além da deteção de pólipos, o classificador 
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proposto pelos autores promove a eliminação de imagens com demasiados elementos não 

informativos (bolhas, bílis, paredes da mucosa), que se tornam sem relevância para a deteção 

de lesões. 

Sangramentos 

No que diz respeito aos trabalhos que promovem a deteção de sangramentos, observa-

se desde logo que apenas um não utiliza descritores com características de cor, o que significa 

que as características baseadas na cor são de extrema importância para este tipo de deteção, 

algo facilmente compreensível dada a diferença de cor que existe normalmente entre as lesões 

com sangramentos e a restante mucosa. Todas as outras contribuições utilizam descritores de 

cor ou a conjugação de descritores de cor e textura. Será efetuada de modo mais detalhado a 

análise destas publicações na subsecção 2.2.3. 

Tumores 

Em termos de deteção de tumores, os estudos aplicam características de cor e textura 

simultaneamente. Em [57] são usados descritores de textura para a deteção de várias 

patologias, tanto benignas como malignas, nomeadamente tumores carcinoides, pólipos, 

massa jejunal, etc. Os estudos restantes são apresentados por um grupo de trabalho, em cujas 

contribuições [58]–[60] usam características de cor e textura de um modo muito similar a 

outras publicações dos mesmos autores, já mencionadas anteriormente, aplicadas à deteção de 

pólipos [52]. 

Úlceras 

Para a deteção de úlceras, tipicamente os autores reportam métodos baseados em 

características de cor e textura, dado que estas apresentam normalmente cor amarelada ou 

esbranquiçada (que é a cor da submucosa) com uma fronteira exterior com tons rosados.  

A contribuição em [61] apresenta descritores baseados em cor e textura dado que as 

características de cor (amarelada) da úlcera se diferenciam da restante mucosa. As 

características de cor, em conjunto com características de textura permitem discriminar entre 

o tecido saudável e ulceroso, para três casos possíveis de severidade: normal, úlcera fácil de 

detetar e úlcera difícil de detetar. Do mesmo grupo de trabalho, outra contribuição de Eid et 

al. [62] conjuga características de texturas usando a lacunaridade e a Transformada de 
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Curvelet, desta vez apenas para deteção da presença da lesão em causa, sem discriminar a 

severidade da mesma. 

Em [63], a deteção é baseada num mapa de saliências em conjunto com filtros de 

Gabor para extração do contorno das lesões. É aplicado um padrão binário local (LBP) para a 

extração de características de texturas para aplicar em classificadores SVM. 

Por sua vez [64], apresenta descritores baseados em LBP e SIFT (Transformada de 

características invariantes à escala), cuja composição para o modelo a aplicar no classificador 

SVM é efetuada usando um modelo denominado de pirâmide de saco de palavras. 

Finalmente em [65] os autores propõem um sistema sinergético de deteção quer de 

úlceras, quer de pólipos, usando descritores baseados nas três características: cor, textura e 

forma. Aplicam neste método filtros de Gabor, detetores de contornos Susan para a deteção de 

pólipos e transformação de espaços de cor em conjunto com filtros de Gabor para a deteção 

de úlceras. Os descritores obtidos por estes elementos irão ser aplicados a métodos de 

aprendizagem supervisionada, SVM, para classificar os dados. 

Motilidade intestinal 

Os vários estudos apresentados para a motilidade intestinal apresentam nos seus 

ensaios a exploração de diversas características de imagem. 

Em [66] são utilizadas características de cor e de forma para caracterizar as contrações 

e para estimar o tamanho do lúmen. É efetuada a caracterização de dois tipos de 

características de motilidade: a deteção de contrações e a estimativa do tamanho do lúmen. 

Propõem também a deteção de segmentos de motilidade estável. 

No estudo [67] utilizam em simultâneo cor, a textura e a forma para definir zonas de 

funcionamento intestinal normal e identificar zonas de funcionamento anormal. Os descritores 

usados consistiram em índices de função mecânica do intestino delgado, baseados em padrões 

de contração (fechos oclusivos e não-oclusivos, enrugamentos radiais), padrões não contráteis 

(túnel e parede da mucosa) e presença de conteúdo endoluminal. 

Por sua vez, em [68] os autores propõem utilizar apenas a forma para caracterizar a 

contração intestinal através do enrugamento da sequência de imagens, propondo um descritor 

da imagem baseado em grafos para obter o momento central, baseado em histograma de 

características orientadas (Histograma de gradientes – HoG), obtido da matriz Hessiana, que 

será aplicado a um classificador por SVM. 
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Na contribuição de [43] são propostos descritores que utilizam como característica 

essencial a cor para deteção de eventos de motilidade intestinal. Estes são utilizados como 

entrada para a adaptação dos dados das VCE para uma tecnologia para descritores genéricos 

denominada de Rede Neural Convolucionais – RNC. 

2.1.3.3 Ferramentas de visualização de VCE 

As empresas comercializadoras das cápsulas endoscópicas disponibilizam ferramentas 

próprias que disponibilizam vários modos de visualização e revisão dos exames, com várias 

velocidades, com a possibilidade de efetuar alguns registos relevantes para o diagnóstico 

como marcações anatómicas e/ou lesões. Apresenta-se de seguida um dos sistemas 

proprietários, evidenciando resumidamente as funcionalidades deste. 

A companhia Given fornece uma ferramenta denominada Rapid Reader (RR) [69], ver 

Figura 3, atualmente na versão 9, para que os gastroenterologistas possam rever e anotar os 

VCE obtidos das várias gerações de cápsulas PillCam. De modo sucinto, esta ferramenta 

oferece vários recursos, tais como: capacidade de capturar imagens de miniaturas individuais; 

capacidade de marcar/capturar marcos anatómicos; estimativa da localização da cápsula no 

TG; capacidade de observação de imagens múltiplas (1 a 16 imagens sequenciais); velocidade 

de visualização ajustável (5 a 100x); revisão de vídeo em janela única, dupla ou quádrupla; 

zoom da imagem; configurações de realce de imagem; criação de relatórios de procedimentos 

[70]. Além destas funcionalidades mais genéricas, esta ferramenta disponibiliza um conjunto 

de dados anotados, denominado por Rapid Atlas, que permite a comparação direta no ecrã de 

imagens do exame com as da biblioteca de imagens de referência. Esta ferramenta apresenta 

também uma funcionalidade denominada Suspected Blood Indicator (SBI), que permite uma 

busca rápida de imagens contendo sangue nos vídeos. No entanto esta ferramenta permanece 

limitada, pois explora o vídeo na procura de determinados valores na componente de cor 

vermelha [1], [2], [71]. 

As outras companhias possuem também as suas próprias ferramentas, sendo 

globalmente semelhantes à apresentada. No caso da companhia Olympus é denominada de 

EndoView e possui um sistema integrado de documentação, denominado por Endobase que 

captura todas as informações da endoscopia, revisões e relatórios numa base de dados 

acessível através da web ou em qualquer lugar do hospital [72]. 
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Figura 3: Ferramenta Rapid Reader da companhia Given (Medtronic), com anotações de marcos 

anatómicos e lesões no exame. 

No caso da companhia Intromedic Co. [73], a ferramenta denomina-se de MiroView, 

também semelhante ao RR, que na sua versão 2.5 apresenta melhoramentos óticos com o 

método Augmented Live-body Image Color-spectrum Enhancement – ALICE para alterar a 

cor e contraste da imagem para melhor visualização. 

Do grupo Chongqing Science and Technology Co. Ltd. que apresenta a cápsula 

OMOM2, disponibiliza o OMOM Vue, cujas principais funcionalidades são semelhantes às 

apresentadas pela ferramenta RR, possuindo também uma ferramenta de identificação de 

imagens com suspeição de sangramentos, modo SGIB, e também ICE RGB para a separação 

de diferentes espectros do espaço de cor RGB, para oferecer uma visão mais detalhada da 

mucosa e dos capilares [23]. 

A companhia Americana CapsoVision Inc., em conjunto com a cápsula CapsoCam 

disponibiliza a ferramenta de visualização CapsoView na sua versão 3.3 [24]. Destaca-se a 

funcionalidade de permitir a visualização do TG em vista panorâmica, que pode diminuir a 

fadiga do revisor e pode reduzir significativamente o tempo de leitura. Outra funcionalidade 

que distingue esta ferramenta é a tecnologia Advanced Color Enhancement (ACE) que usa 

sequências espectais computorizadas com base nos dados da imagem in vivo para melhorar a 

caracterização do tecido, que poderá melhorar o diagnóstico médico [24]. 
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Esta secção permite enquadrar os vários sistemas CAD comerciais disponíveis que são 

disponíveis em conjunto com as várias cápsulas. Do manuseamento destes é possível perceber 

o conjunto de passos que são utilizados pelos médicos ao longo de um diagnóstico, quais as 

funcionalidades das ferramentas de apoio integradas nos sistemas CAD e também quais as 

fragilidades dessas mesmas ferramentas de apoio. 

2.2 Deteção de sangramentos em VCE 

De seguida será apresentado o estudo onde serão detalhados os vários métodos da 

literatura para a deteção de sangramentos em EC, fazendo previamente a breve descrição das 

características genéricas dos sangramentos. 

2.2.1 Características do sangramento no TG 

O sangramento ou hemorragia é uma anomalia devida à rutura de vasos sanguíneos, 

levando a perda de volume sanguíneo nos mesmos. Pode ser devido a vários fatores desde 

situações benignas e frequentes como hemorroidas ou fissuras anais, até condições mais 

graves como cancro, diverticulose, angiectasias, úlcera péptica, inflamações, anemia, etc. 

Geralmente possui uma cor avermelhada distinta relativamente à mucosa intestinal (que 

tipicamente possui uma cor mais amarelada ou rosada) sendo mais pronunciada se estiver 

mais próximo do foco da lesão ou mais escura se estiver mais misturado com os demais 

elementos luminais. A cor é, portanto, a característica mais usada para a deteção destes 

eventos. 

No que diz respeito às texturas, embora não sejam das características mais usadas para 

a deteção de sangramentos por si, existem alguns trabalhos que fazem uso destas, no entanto, 

são geralmente trabalhos aplicados à deteção de várias lesões em simultâneo e aplicam os 

descritores baseadas em textura em conjunto com as de cor. As características de cor e textura 

são as mais documentadas como discriminativas na literatura pelos médicos especialistas [20]. 

Nos sangramentos, a característica forma pode apresentar configurações muito diversas 

essencialmente devido ao espalhamento e mistura com os diversos elementos presentes no 

lúmen, pelo que não é praticamente considerada. 

A classificação de doenças com presença de hemorragias é algo que ainda não é muito 

reportado na literatura. Os autores Iakovidis & Koulaouzidis em [74], [75] apresentam uma 

classificação para as imagens provenientes da EC, classificando-as em imagens normais ou 
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patológicas. Baseando-se na terminologia padrão mínima – MST [76], as lesões foram 

classificados em quatro categorias: vascular, inflamatória, linfangiectásica e polipóide. Outra 

abordagem é proposta por Karargyris na sua tese [77], onde apresenta especificamente para as 

imagens com presença de hemorragias em três diferentes categorias: sangramentos, que são 

caracterizados pela perda de sangue para o interior do TG devido a rutura de vasos 

sanguíneos; angiectasia, que é uma doença congênita dos vasos sanguíneos, causando 

passagem anormal de sangue entre artéria e veia; eritema, vermelhidão da pele causada por 

vasodilatação capilar. 

 

Figura 4: Eventos médicos baseados em hemorragias: sangramento (esquerda), eritema (meio), 

angiectasia (direita) – extraído de [77]. 

Em termos de cor e comparando com o caso do sangramento, a angiectasia geralmente 

apresenta uma cor vermelha mais destacada. Por outro lado, o eritema geralmente apresenta 

uma cor vermelha menos proeminente do que no caso da angiectasia. Alguns exemplos são 

apresentados na Figura 4. 

É de salientar que ao longo da tese são mencionadas “lesões vermelhas” e 

“sangramentos”. As primeiras englobam, além dos sangramentos ativos, outras lesões de cor 

vermelha e que se assemelhem em cor e/ou textura, por exemplo eritemas, ectasias. 

2.2.2 Dados públicos de CE com sangramentos 

A informação resultante do procedimento endoscópico resulta numa grande 

quantidade de dados e a gestão destes pode ser demorada, trabalhosa e requer um 

armazenamento adequado. No sentido de averiguar os desempenhos gerais dos sistemas CAD, 

são necessários conjuntos de dados de imagens com lesões devidamente anotadas por médicos 
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especialistas, que devem contemplar a maior diversidade de casos clínicos possíveis, de modo 

a promover a fiabilidade e robustez do sistema. 

Foi efetuada a pesquisa online de modo a obter as várias plataformas que 

disponibilizam publicamente exemplos de referência de doenças e/ou lesões, com especial 

interesse para estudantes de medicina, médicos especialistas e investigadores desta área, dado 

que permitem o uso de fontes de informação especializadas de forma facilitada e com um 

elevado grau de confiança. Convém esclarecer que algumas plataformas possuem a 

nomenclatura de atlas ou bases de dados, embora na prática todas disponibilizem exemplos 

médicos anotados e anónimos, sendo que o nome de atlas é mantido em relação a algumas 

plataformas apenas por ser o nome pelo qual é identificada online. O uso destas plataformas 

deve, portanto, ser estimulado, a fim de inspirar um desenvolvimento ainda maior de bases de 

dados de referência para a avaliação de métodos computacionais e facilitar a comparação 

direta entre os vários métodos. Tais bases de dados públicas devem acomodar exames 

anónimos e anotados [42], cujas características genéricas, se apresentam na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Plataformas de informação disponíveis publicamente com dados GI – adaptado de [42]. 

 

Existem 3 tipos de anotação de dados providenciada pelas várias contribuições, que 

são a anotação por texto livre, a anotação semântica e a anotação gráfica. A anotação por 

texto livre é a anotação em que o especialista adiciona texto descritivo da imagem, 

tipicamente a identificar a lesão. Este tipo de anotação é unanimemente usado por todas as 

bases de dados públicas. A anotação semântica é também comum em várias plataformas e 

consiste na descrição do conteúdo de imagens e vídeos feitas através de rótulos textuais, 

aplicando lógicas padronizadas de descrição de linguagem [78], por exemplo numa imagem 

com hemorragias, o especialista atribui o rótulo “sangramento”. A anotação gráfica é 

Base de dados Qualidade dos dados Anotações

CapsuleEndoscopy.org [80] Alta resolução, compressão com perdas Texto livre

KID [79] Alta resolução, compressão quase sem perdas Gráfica, semântica e texto livre

Capview [81] Baixa resolução, compressão com perdas Semântica e texto livre

Gastrolab [83] Alta e baixa resoluções, compressão com perdas Texto livre

Atlas da Organização Mundial de Endoscopia [84] Alta resolução, compressão com perdas Texto livre

Atlas da Endoscopia Gastrointestinal de El Salvador [85] Alta e baixa resoluções, compressão com perdas Texto livre

Atlas da Endoscopia Gastrointestinal [86] Baixa resolução, compressão com perdas Semântica e texto livre
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extremamente útil, para os investigadores em particular, não só para a fase de deteção, mas 

também para a fase de segmentação de um sistema CAD. A anotação gráfica consiste na 

anotação das RI na imagem, podendo o resultado destas anotações ser diretamente aplicado 

para treinar e testar sistemas, para referência e avaliação dos mesmos. 

Da listagem de bases de dados apresentada salienta-se a base de dados KID [79]  por 

apresentar dados de alta resolução e com uma compressão quase sem perdas. Salienta-se 

também o facto de que as três primeiras bases de dados listadas são dedicadas a VCE, sendo 

as restantes mais genéricas [42]. 

Detalhando um pouco mais o conteúdo de cada plataforma, a base de dados da Given 

Imaging [80] apresenta casos baseados nas contribuições de médicos especialistas nas 

doenças relacionadas com o sistema digestivo. Estão disponíveis 135 eventos divididos por 54 

diagnósticos distintos, maioritariamente constituídos por vídeos de 20s de duração, com 

resolução 576x576 pixéis e frame rate de 5fps. Cada vídeo tem disponível como anotação a 

nomenclatura da lesão e da localização do mesmo no TG (anotação semântica). A plataforma 

permite a pesquisa de conteúdos por órgão, esófago, intestino delgado e cólon, e/ou por lesão 

ou sintoma, como por exemplo, angiectasia, doença de Crohn, erosão, estenose, etc. 

A base de dados KID [79] acomoda imagens, sequências de vídeo e anotações 

anónimas fornecidas por utilizadores mundiais. Todas estas contribuições são analisadas e 

revistas por um comité de especialistas para determinar a sua aceitação e inclusão na base de 

dados [78]. Os dados disponibilizados na plataforma são divididos por duas secções, uma de 

imagens e outra de vídeos. A secção de imagens é por sua vez dividia em 3 conjuntos de 

dados (ou datasets) que possuem a resolução de 576x576 pixéis, foram obtidas de exames 

usando cápsulas Mirocam [22], com a exceção do dataset 3, cuja cápsula de diagnóstico é da 

empresa Given [38]. O primeiro dataset contém as imagens e respetivas anotações gráficas 

que foram utilizadas numa publicação destes autores, onde a deteção de nove diferentes tipos 

de lesões são avaliados [75]. O dataset 2 inclui imagens sem eventos assinalados do trato GI, 

separadas por zona de recolha das imagens no interior do sistema digestivo (esófago, 

estômago, intestino delgado e intestino grosso), totalizando 1778 imagens. Por sua vez o 

dataset 3 possui 50 imagens de angiectasias capturadas por cápsulas Pillcam SB2, possuindo 

como fonte de iluminação luz branca ou azul, não estando disponíveis as suas anotações 

gráficas. Os vídeos disponibilizados são correspondentes a 3 casos clínicos, no entanto não 

são disponíveis quaisquer anotações, diagnósticos ou informações sobre os mesmos. 
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A base de dados Capview [81] é resultante de um grupo de investigação na 

Universidade de Aveiro em parceria com o Hospital Geral de Sto. António do Porto, que 

incorpora imagens e vídeos anónimos, anotados por médicos especialistas. As contribuições 

só são disponíveis se existir consenso de pelo menos 2 médicos [82]. Na plataforma estão 

disponíveis 40 contribuições, das quais 20 são vídeos e as restantes são imagens de exemplo. 

Os vídeos são apenas excertos de exames completos, possuem a resolução de 256x256 pixéis, 

tem a duração de 15s e possuem um frame rate de 2fps, a que correspondem 30 imagens 

sequenciais por cada vídeo. Cada vídeo tem disponível como anotação a nomenclatura da 

lesão/evento e da localização do mesmo no trato GI (anotação semântica).  

A plataforma de informação Gastrolab é de origem Finlandesa e foi construída por 

profissionais médicos com fins informativos e educacionais, possui um índice alfabético para 

a pesquisa mais rápida por doença ou lesão [83]. Fazendo a restrição para imagens ou vídeos 

de sangramentos, eritemas e angiectasias obteve-se um número reduzido de contribuições, 

sendo que os vídeos disponibilizados possuem 20s de duração, com resolução 640x480 pixéis 

e frame rate de 29,97fps, no entanto são desconhecidas as referências dos fabricantes das 

cápsulas endoscópicas usadas na recolha dos exames. 

O Atlas da Organização Mundial de Endoscopia é composto por um conjunto de 

imagens endoscópicas e radiológicas para fins educativos, científicos e de consulta [84]. O 

Atlas foi compilado a partir de contribuições de especialistas, possui os dados organizados de 

modo que a pesquisa por termos médicos incluídos nas terminologias padronizadas MST seja 

mais eficiente. Atualmente este atlas apenas apresenta casos para o sistema GI alto e para o 

baixo, excluindo o intestino delgado, o que é limitativo. 

No caso do Atlas da Endoscopia Gastrointestinal de El Salvador, apresenta casos de 

estudo baseados em vídeos de alta resolução do sistema digestivo [85]. Em termos de 

organização dos dados, apresenta muitos e variados casos clínicos com descrição em texto dos 

casos em si, separados pelas várias localizações dentro do trato GI. Possui a característica de 

conter vídeos obtidos através de endoscopia convencional e não apenas de vídeos de 

endoscopias por cápsula. Os vídeos presentes contendo sangramentos e localizados no 

intestino delgado são 40 vídeos de duração variável, com frame rate de 30 fps e com 

resolução de 352x240 pixéis. 

Por fim, o Atlas da Endoscopia Gastrointestinal contém vários exemplos de exames 

endoscópicos, devidamente separados pela localização anatómica da recolha de imagens, 
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possui também um glossário de termos médicos usados no atlas bastante detalhado que 

permite o auxílio principalmente a utilizadores que não são médicos [86]. Esta plataforma é 

mais específica para a apresentação de casos com os detalhes clínicos relevantes exibidos pelo 

especialista (anotação por texto livre) e não tanto pela disponibilização de vídeos ou imagens 

para estudos. 

2.2.3 Métodos de deteção de sangramentos 

2.2.3.1 Método de pesquisa e contributos presentes na bibliografia 

Neste capítulo segue-se o estudo bibliográfico sobre os métodos utilizados em 

sistemas CAD, aplicados à endoscopia por cápsula, para lesões de sangramento, segundo os 

seguintes critérios:  

1) Plataforma Scopus, limitados às áreas de "ciência da computação" e "engenharia", 

com termos de pesquisa “capsule endoscopy”, “bleeding”;  

2) Referências contidas em artigos de revisão recentes do estado da arte foram também 

consideradas, particularmente [18], [20], [42]; 

A Tabela 3 descreve os sistemas CAD específicos para a deteção de sangramentos, ordenada 

por tipo de lesão, autor(es) do estudo, pelo ano de publicação da contribuição e finalmente 

pelo tipo de características que os autores promovem para a deteção das lesões. Nos casos em 

que há múltiplas deteções de lesões, as métricas apresentadas são relativas apenas à deteção 

para os sangramentos. Nota-se desde logo a dificuldade na comparação de resultados devido 

ao facto de serem obtidos de bases de dados de imagens ou vídeos diferentes. É um problema 

que persiste na área de desenvolvimento de sistemas CAD, já que métodos que possam obter 

boas performances para um determinado conjunto de dados, podem ter pior desempenho para 

outros. 

Em [87] a deteção é apresentada através um método de correção automática da iluminação 

usando Radial Gradient Symmetry antes de aplicar a mudança do espaço de cor RGB para 

CIE Lab. É aplicado um modelo de difusão anisotrópica de Perona-Malik aplicada à norma 

Frobenius da matriz Hessiana com o intuito de suavização do contraste. A segmentação é 

efetuada através de dois passos: primeiro a decomposição da imagem numa parte geométrica 

e numa parte de textura, usando o modelo de Rudin, Osher e Fatemi (ROF); seguido da 

aplicação de uma reformulação do modelo variacional Chan e Vese. Esta segmentação 

permite que partes não informativas das imagens possam ser ignoradas. Para efetuar a 
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avaliação de performance do sistema, os autores propõem quatro descritores de sangramento 

usando os valores próprios da matriz Hessiana e o Laplaciano da imagem melhorada. 

Tabela 3: Resumo do estado da arte dos sistemas CAD relevantes, para hemorragias no TG, incluindo as 

métricas apresentadas pelo(s) autor(es). 

 

Uma outra proposta [88]  aplica no espaço de cor RGB um agrupamento de pixéis 

através de uma segmentação por superpíxeis, baseado no algoritmo SLIC – aglomeração 

iterativa linear simples, que é uma adaptação do algoritmo K-means. Este tem como objetivo 

reduzir a complexidade da imagem através do agrupamento de pixéis semelhantes. Na 

proposta é feito um pré-processamento das imagens em que é realizada uma mudança do 

espaço de cor RGB para o espaço de cor CIE Lab, à qual é aplicada na componente L 

(luminância), o detetor de contornos Canny e uma dilatação morfológica. A deteção de sangue 

é realizada através de classificação dos vetores de características propostos em duas classes 

correspondentes aos padrões normais e de sangue, aplicados a um classificador SVM. 

Outros autores desenvolveram melhoramentos da proposta de [88] e dos próprios 

trabalhos [74], [75]  que é apresentado em [89], onde a deteção de sangramentos é efetuada 

usando deteção por superpixeis salientes. É efetuada a representação de cada superpixel 

saliente em diferentes espaços de cor, RGB, HSV, CIE-Lab – e são extraídas características 

de primeira ordem destes. O reconhecimento da hemorragia foi implementado recorrendo a 

uma máquina de aprendizagem supervisionada, mais propriamente o classificador SVM com 

um núcleo de função de base radial – RBF. 

Conjunto de 

dados

Referência Estudo Ano Lesões Características
# imagens / 

pacientes
Exatidão

Sensibilidade / 

Especificidade

[87] Figueiredo et al. 2013 Sangue Cor 4000 / 10 92.7 92,9 / 92,7

[88] Fu et al. 2014 Sangue Cor 5000 / 20 95 99,0 / 94,0

[90] Ghosh et al. 2015 Sangue Cor 1000 / 15 93 93,5 / 94,0

[89] Iakovidis et al. 2015 Sangue Cor 1370 / 252 94 96,0 / 91,0

[91] Kundu et al. 2015 Sangue Cor 2300 / 30 97.5 94,3 / 98,2

[92] Sainju et al. 2014 Sangue Cor 1517 / 3 93 96,0 / 90,0

[93] Yuan & Meng 2015 Sangue Cor 800 / 8 95.9 98,9 / 93,4

[94] Szczypinski et al. 2011 Sangue, úlceras, petéquias Cor, textura 800 / 20 100,0 / 97,0

[75] Iakovidis & Koulaouzidis 2014 Sangue, úlceras, pólipos, etc. Cor 1370 / 252
94,0; 89,2 

(AUROC)
95,4 / 82,9

Métricas para os melhores 

resultados (%)
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Uma outra abordagem utilizando a transformação para o espaço de cor YIQ é proposta 

em [90], onde além da mencionada mudança de espaço de cor, é efetuada uma dilatação e 

abertura morfológicas, no sentido de eliminar pixéis discrepantes (outliers). Das regiões 

obtidas, são extraídas características, mínimo, média, mediana, enviesamento que serão 

aplicadas num classificador SVM com RBF. 

Outra abordagem algo similar à anterior é reportada em [91] onde é usada a mesma 

estratégia para a seleção de zonas relevantes [90], no entanto o conjunto de características é 

baseado em histogramas de pixéis no espaço de cor YIQ e aplicadas a um classificador KNN. 

Um método automático para deteção de sangramentos foi apresentado em [92] onde 

consideram regiões de forma arbitrária e através de algoritmos de segmentação recursivos de 

aumento de regiões (region growing), seleciona de forma iterativa pixéis vizinhos e regiões 

eventualmente contíguos dentro da imagem. Destas regiões homogéneas são extraídas 

características obtidas de histogramas de vários componentes de espaços de cor RGB e HSV, 

e são aplicadas um conjunto de métricas (média, desvio padrão, entropia, enviesamento, 

energia), aplicados a uma rede neural de perceptrões multicamadas (MLP). Estes autores 

propõem também uma anotação parcialmente automática para imagens de referência ou 

ground-truth (GT). 

Em [93] é explorada a deteção de sangramentos usando um método de duas etapas 

para a construção de um mapa de saliências, que são posteriormente combinados com 

diferentes pesos. A primeira etapa usa diferentes canais de cor, de vários espaços de cor, para 

obter um mapa de saliências. Concluem que a segunda componente de ambos os espaços de 

cor CIE Lab e CMYK realçam por si próprias as regiões de sangramentos. Na segunda etapa o 

mapa de saliências é obtido através do contraste visual, neste caso no espaço de cor RGB, 

dando maior enfase à parte central da imagem. É aplicado um método de fusão dos dois 

mapas obtidos, estudando a ponderação que cada uma das etapas deve possuir. São utilizados 

seis descritores baseados na presença de cor vermelha no espaço de cor RGB que representam 

a informação relevante de sangramentos e outros seis para não-sangramentos, que irão ser 

aplicados a um classificador SVM de presença de hemorragias.  

O trabalho de Iakovidis & Koulaouzidis [75] onde é aplicada uma mudança de espaço 

de cor de RGB para Lab e é efetuada a deteção de múltiplas lesões (sangue, pólipos, quistos 

quilosos, linfangiectasia, edemas, estenose, úlceras, aftas e angiectasias) usando o método 

Salient Point Selection. Para cada ponto saliente, são obtidos os descritores nas várias 
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componentes de cor para classificar como tendo ou não lesão, usando um SVM – RBF como 

classificador. 

Outro sistema de deteção múltipla, nomeadamente as lesões de sangue, úlceras e 

petéquias, é descrito por Szczypinski et al. [94] onde para vários espaços de cor (RGB, YUV, 

YIQ, HSB, XYZ e Lab) fazem o estudo aplicando de vários descritores de cor e textura. Estes 

descritores são testados em vários classificadores, a saber, Minimização da probabilidade de 

erro de classificação (Minimization of classification error probability – POE), Vector 

Supported Convex Hull – VSCH, Support Vector Machines – SVM, Radial Basis Function 

Networks – RBFN e Multilayer Perceptron Neural Networks – MPNN. Os melhores 

resultados para o sangramento foram obtidos usando o algoritmo RBFN. 

Os vários trabalhos apresentados são considerados os mais relevantes e desde logo se 

destacam as várias métricas de desempenho dos sistemas, que segundo os respetivos autores 

possuam valores bastante bons ou mesmo excelentes. Analisando os vários desempenhos, 

observa-se que em termos de exatidão (Accuracy), dos sistemas que apresentam esta métrica, 

esta varia entre 92,2% e 97,5%. Igualmente para as métricas sensibilidade/especificidade 

(Sensitivity/Specificity), o sistema que apresenta os valores mais baixos do par, nos sistemas 

apresentados, é [87], ainda que estes valores sejam elevados, sendo que o sistema que 

apresenta melhor performance global é apresentado por Szczypinski et al. [94] com 100% e 

97% para sensibilidade e especificidade respetivamente. No entanto a avaliação dos 

desempenhos pode não ser tão efetiva, na medida em que os sistemas apresentados não usam 

o mesmo conjunto de dados nos seus estudos e por conseguinte a comparação de 

desempenhos entre sistemas pode variar para diferentes datasets representativos em tamanho 

e variabilidade das lesões em estudo. 

2.2.3.2 Deteção das regiões de interesse  

A Tabela 4 mostra de um modo sistemático e conciso quais os métodos que foram aplicados, 

nos estudos apresentados previamente, com o intuito de obter as regiões que melhor 

representam os eventos a detetar, sangramentos mais especificamente. Em alguns dos 

métodos listados, são incluídas alterações da representação das imagens originais de modo a 

salientar essas zonas de interesse. 
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Tabela 4: Síntese das técnicas aplicadas para a deteção de hemorragias no TG. 

 

Da tabela e do estudo das várias técnicas, podem fazer-se algumas considerações, 

nomeadamente no facto de que muitos dos autores proporem transformações de imagem para 

a melhor perceção das zonas de lesões. Esta necessidade surge essencialmente da grande 

variabilidade nas condições de pose e iluminação durante a captura do vídeo endoscópico. 

Para mitigar esses efeitos, são aplicados em muitos dos estudos mudanças dos espaços de cor 

do RGB para outros, cujos componentes apresentem menor correlação entre eles e, portanto, 

possam ser mais adequados à perceção humana. Nos casos em que não são aplicadas as 

mudanças de espaço de cor ou métodos de aumento da perceção de lesões, os autores 

tipicamente promovem a utilização de descritores invariantes de cor. 

2.2.3.3 Características/descritores e classificadores 

É apresentada na Tabela 5 uma sinopse relativa às características escolhidas para formar os 

descritores ou vetores de características, que servirão posteriormente de entrada para os 

classificadores. 

Referência Estudo Deteção das ROIs

[87] Figueiredo et al.
Radial Gradient Symmetry ; Mudança para espaço de cor CIE Lab; Structure tensor  (norma Frobenius 

da matriz Hessiana); Anisotropic diffusion ; Modelo de ROF; modelo variacional Chan e Vese.

[88] Fu et al. Mudança para espaço de cor CIE Lab; Canny Edge detector ; Dilatação morfológica; SLIC.

[90] Ghosh et al. Transformação no espaço de cor YIQ ; Dilatação e abertura morfológicas.

[89] Iakovidis et al. Deteção de Salient superpixel ; Mudança para espaço de cor RGB, HSV, CIE-Lab.

[91] Kundu et al. Transformação no espaço de cor YIQ ; Dilatação e abertura morfológicas.

[92] Sainju et al.
Mudança de espaço de cor de RGB para HSV para métrica de cores; Região de crescimento (“Region 

growing ”).

[93] Yuan & Meng
Mudança de espaço de cor de RGB para CIELAB, CIEXYZ, YUV, YIQ, CMYK, HSV e HSI; Saliency 

extraction method  em duas fases e fusão das contribuições.

[94] Szczypinski et al. Análise para vários espaços de cor (RGB, YUV, YIQ, HSB, XYZ e L*a*b).

[75] Iakovidis & Koulaouzidis Mudança de espaço de cor de RGB para CIELAB; Deteção usando Salient Point selection .
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Tabela 5: Resumo das características e classificadores aplicados na deteção de hemorragias no trato GI. 

 

Podemos observar que os descritores mais usados são baseados na cor. Em termos de 

classificadores, os estudos apresentam quase sempre aplicações utilizando algoritmos 

baseados em algoritmos com aprendizagem, sendo que uma grande quantidade de estudos 

utiliza SVM com núcleo RBF. 

2.3 Estimação da localização da CE 

A relevância da melhoria dos métodos de localização da CE deve-se essencialmente à 

escassez de pontos de referência (landmarks) no interior do trato GI, mesmo que 

genericamente se conheça a localização em termos de órgão. Para além do diagnóstico 

médico que a CE proporciona para qualquer possível descoberta patológica, a localização 

mais precisa no interior do trato GI permitirá também, em caso de necessidade de 

intervenções médicas como cirurgias, biópsias, etc., à melhoria na precisão da intervenção. 

Existem alguns grupos que apresentaram protótipos com possibilidade de controlo remoto, 

com capacidade de realizar biópsias ou de aplicar medicamentos [95]–[101]. 

Na Figura 5 a) encontra-se um exemplo de uma cápsula com controlo remoto da 

locomoção, neste caso possuindo 12 pernas, que se apresenta como uma mais valia 

relativamente a outras cápsulas com 1 perna, em termos de capacidade de propulsão como 

também na redução do impacto negativo nos tecidos do TG. Por sua vez, a Figura 5 b) 

corresponde a um modelo de uma cápsula com capacidade de transporte de medicamento, 

constituído por 2 ímanes. Estas duas partes ficam magneticamente atraídas uma pela outra 

Referência Estudo Deteção das ROIs Classificadores

[87] Figueiredo et al. 4 detetores baseados na norma de Frobenius.

[88] Fu et al. Características de Rácio de Vermelho (Red ratio features ). SVM – RBF.

[90] Ghosh et al. 4 descritores: média, mediana, enviesamento, mínimo. SVM – RBF.

[89] Iakovidis et al.
Momentos estatísticos até 3ª ordem nos espaços de cor RGB, Lab, HSV e 

Características de Rácio de Vermelho.
SVM – RBF.

[91] Kundu et al. Histogramas de pixéis no espaço de cor YIQ. KNN.

[92] Sainju et al. 6 descritores: média, desvio padrão, entropia, enviesamento, energia. MLP.

[93] Yuan & Meng 6 descritores baseados na presença de cor vermelha no espaço de cor RGB. SVM.

[94] Szczypinski et al. histograma da imagem; gradiente; matriz de coocorrência; matriz “run-length”.

5 classificadores: POE; 

VSCH, SVM – RBF; 

RBFN; MPNN.

[75] Iakovidis & Koulaouzidis
Valor mínimo e máximo de cada componente de cor numa vizinhança quadrada 

no espaço de cor CIE Lab.
SVM – RBF.
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com força magnética suficiente para se manter fechada durante a sua viagem através do TG. 

Quando atinge a localização destinada, é aplicado um campo magnético externo para abrir a 

cápsula e libertar o medicamento no seu interior [96]. 

 

 

a) b) 

Figura 5: a) Exemplo de uma cápsula com controlo remoto de locomoção, efetuada por pernas mecânicas; 

b) Exemplo de CE com capacidade de transporte e libertação de medicamento, controlável externamente 

– imagens obtidas de [96]. 

De seguida serão detalhados vários métodos e a suas evoluções ao longo do tempo na 

literatura científica, especificamente para a localização das cápsulas endoscópicas no trato GI, 

como descritos em vários trabalhos relevantes [6], [8], [42], [102]. 

São várias as abordagens usadas que recorrem a componentes de hardware externo 

complementares da cápsula propriamente dita, baseados em diferentes métodos de aquisição, 

nomeadamente ultrassonografia [103]–[105], fluoroscopia [5], [97], ressonância magnética – 

MR [5], [106], tomografia por emissão de positrões – PET [5], transmissão por 

radiofrequência [107], [108] e campos magnéticos [109]–[112].  

Os dispositivos comerciais mais comuns utilizam tipicamente abordagens em que são 

aplicados sensores externos em localizações especificas do torso do paciente, utilizando sinais 

de radiofrequência transmitidos pela cápsula. Apresenta-se na Figura 6 um exemplo da 

colocação da matriz de sensores no corpo do paciente, com transmissão por RF. 

Segundo Marya et al. [113], cujo estudo usa cápsulas com transmissão por 

radiofrequência e validando através de radiografia digital, o erro médio de localização é de 

13.26 ± 22.72 cm3, com variações por eixo de 2.00 ± 1.64 cm para o eixo do X, 2.64 ± 2.39 
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cm para o eixo do Y e 2.51 ± 1.83 cm para o eixo do Z. Um exemplo deste método apresenta-

se na Figura 7. 

O método aplicado procura obter o ponto de referência para cada paciente, que 

depende da localização relativa dos sensores no torso do paciente, e a partir deste são obtidos 

os eixos dimensionais, gerando-se então a referência, em termos de distância, para a 

locomoção da cápsula. 

Existem também abordagens baseadas em visão por computador, sem dispositivos 

externos à cápsula endoscópica, alicerçados em modelos de movimento e características do 

trato GI, embora sem a capacidade de processamento em tempo real [114], [115]. Para 

ultrapassar essa limitação, foram desenvolvidas abordagens de visualização e mapeamento 

simultâneo, Visual simultaneous localization and mapping (VSLAM), propostas por 

Mountney et al. [116] e desenvolvidas posteriormente para a localização da CE por Grasa et 

al. [117], [118], havendo mais recentes contributos e abordagens baseadas nestes métodos em 

[119], [120]. 

 

Figura 6: Exemplo de colocação de sensores para a recolha dos dados do exame endoscópico através de 

transmissão por RF – imagem obtida de [26]. 
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Figura 7: Radiografias ântero-posteriores (em cima) e laterais (em baixo), mostrando o ponto de 

referência para obter os eixos dimensionais, conhecendo a localização dos sensores (parts) e da antena – 

imagem obtida de [113]. 

Embora tenha havido desenvolvimentos assinaláveis, estes contributos são efetuados 

aplicando métodos de procura de características (feature based methods), logo são 

dependentes de características especificas do trato GI, que tentam rastrear ao longo das 

sequências de imagens, de modo a obter uma posição estimada. Dada a especificidade do TG, 

em que o número de características distintivas é reduzido, geralmente o desempenho dos 

métodos é aquém do desejável. É também importante referir que os métodos foram 

desenvolvidos para aplicar na endoscopia convencional, que possui características diferentes 

da CE, que apresenta câmaras com menor resolução, fonte de energia limitada, etc. [8]. 

Tendo presentes todas as questões apresentadas, tanto para os métodos com apoio de 

hardware externo, como para métodos baseados em visão por computador e com a evolução 

dos métodos de AM e em particular a aprendizagem profunda (AP), alguns métodos foram 

recentemente apresentados nesta área de trabalho [7]–[9]. 
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2.4 Aprendizagem de Máquina 

Esta tecnologia popular pode parecer recente, mas existe desde os anos 50, 

acompanhando o desenvolvimento de modelos estatísticos e surgindo então como algoritmos 

simplificados. A sua evolução existiu com maior ênfase durante a última década, atravessando 

vários períodos de transição em meados dos anos 90, onde a abordagem orientada para dados 

foi mais explorada. De 1995 a 2005, havia muito foco na linguagem natural, pesquisa e 

recuperação de informações. 

A aprendizagem de máquina é uma forma de inteligência que permite aos 

computadores aprender através de um conjunto de dados previamente classificado, em vez da 

pré programação rígida convencional. É idealizada no funcionamento do cérebro humano e 

usa algoritmos capazes de se ajustarem à medida que processam novos dados, utilizando as 

experiências anteriores para fornecer resultados confiáveis e consistentes. São tipicamente 

classificados em três categorias, dependendo da natureza do “sinal” de aprendizagem ou do 

feedback disponível: 

• Aprendizagem supervisionada: são apresentados aos modelos tanto os dados de 

entrada a tratar como os resultados esperados. O algoritmo terá como objetivo a 

geração de regras gerais que mapeiem as entradas do algoritmo nas saídas deste, isto é, 

aprender com um conjunto de treino previamente classificado. 

• Aprendizagem não-supervisionada: são apresentados aos modelos os dados de 

entrada, desta vez sem os resultados esperados. Neste caso o objetivo do algoritmo 

será de obter padrões/estruturas em dados não classificados. 

• Aprendizagem por reforço: os modelos aprendem apenas com base no feedback ou 

recompensa/penalização que obtêm quando pretendem atingir um determinado 

objetivo. 

2.4.1 Modelos de aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda e redes neurais 

Com o surgimento de novos algoritmos, a melhoria considerável na velocidade de 

computação, do aumento substancial de quantidade e complexidade de dados, que o software 

tradicional de processamento de dados se mostra inadequado para fazer um correto tratamento 

– comummente denominado por big data, surge a AM, que é um subconjunto da AP, como se 

apresenta na Figura 8. 
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Figura 8: Inteligência Artificial e a relação relativa dos vários conceitos desta área de desenvolvimento, 

AM, AP e RN – figura extraída de [121]. 

A AP faz então parte da aprendizagem computacional relativa à representação de 

dados, apresentando resultados muito bons na aprendizagem e deteção de padrões. Usa 

tipicamente algoritmos que extraem significado de dados usando um conjunto hierárquico de 

camadas (algumas ocultas), de modo similar ao comportamento do cérebro, as redes neurais – 

RN. A unidade básica do cérebro é o neurónio e estes conectam-se entre si através das 

sinapses. Apresenta-se na Figura 9 a comparação de um neurónio biológico com o 

correspondente modelo matemático. 

  

Figura 9: Ilustração de um neurónio biológico (à esquerda) e o seu modelo matemático ( à direita) – figura 

extraída de [122]. 

Num sistema neural biológico, o neurónio recebe sinais de entrada (estímulos 

nervosos) nas suas dendrites, produzindo sinais de saída no seu axónio, que se ramifica e se 

conecta através das sinapses às dendrites de outros neurónios. Quando a combinação dos 
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estímulos de entrada atinge um determinado limiar, o neurónio é acionado e a sua ativação é 

comunicada aos neurónios sucessores [122]. No modelo computacional das RN, os sinais que 

viajam ao longo de axónios (por exemplo, x0) interagem com as dendrites de outro neurónio, 

com base na força sináptica daquela sinapse (por exemplo, w0). Estes pesos sinápticos, que 

são a interação multiplicativa (por exemplo, w0x0), são aprendíveis e controlam a influência de 

um neurónio no outro. As dendrites transportam o sinal ao corpo celular, onde todos são 

somados. Se a soma final for superior ao um determinado limiar especificado, o neurónio 

dispara e transmite um impulso ao longo do seu axónio. Neste modelo computacional assume-

se que os tempos de disparo não são relevantes e que somente à frequência com que ocorrem 

os disparos se comunica informação. A taxa de disparo do neurónio é modelada com uma 

função de ativação f que representa a frequência dos disparos ao longo do axónio [122]. 

As RN e por consequência a AP são constituídos por duas fases principais: o treino e a 

inferência; O treino consiste na análise de grandes quantidades de dados classificados, de 

modo a obter as suas características, com o intuito de criar um modelo que represente 

coerentemente as características e para que possa obter conclusões corretas, quando na 

presença de dados semelhantes. Apresenta-se um diagrama de blocos genérico da fase de 

treino na Figura 10, onde tipicamente são colocados dados “etiquetados” como entrada na 

RN, cuja resposta é comparada com o resultado que se deseja obter do modelo, num processo 

em malha fechada de modo a ajustar os pesos nas várias camadas da RN, num processo 

iterativo. 

 

Figura 10: Diagrama de blocos da fase de treino de uma RN– figura extraída de [122]. 

Durante a fase de inferência, produzem conclusões e rotulam novos dados não 

expostos ao treino, usando seu conhecimento prévio patente no modelo aprendido. 
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Em termos de método de implementação dos classificadores, o AM requer que sejam 

introduzidos no algoritmo de classificação os descritores de características tendo estas de ser 

extraídas manualmente pelo programador. A extração destas características faz com que os 

algoritmos de aprendizagem dependam bastante na experiência de quem as obtém, o que 

condiciona a qualidade das características obtidas [123]. No caso da AP, os descritores 

relevantes são automaticamente extraídos dos dados (imagens por exemplo), sem necessidade 

de qualquer processamento prévio. Estes modelos de aprendizagem são mais robustos, dado 

que basta introduzir na rede os dados em bruto (sem processamento prévio) e qual a tarefa a 

ser executada (classificação por exemplo), como apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11: Comparação de processo de trabalho em AM e em AP – figura extraída de [124]. 

Por outro lado, a AP necessita de maior poder computacional, recorrendo a 

processamento paralelo e ao uso de unidades de processamento gráfico (graphics processing 

units – GPU) dedicados. 

2.4.2 Redes Neurais Convolucionais 

As Redes Neurais Convolucionais (RNC) foram propostas em 1998 por LeCun et al. 

[125], onde os autores propõem a arquitetura LeNet5, com o intuito de reconhecer dígitos 

manuscritos. Mais tarde, Krizhevsky et al. venceram o concurso ImageNet Challenge [126] 

por larga margem, pelo que foi reconhecido como o estado da arte para múltiplas aplicações 

na área da visão por computador. 

As RNC são semelhantes às RN descritas anteriormente, isto é, são compostas por 

neurónios que possuem pesos e viés (bias) que necessitam de ser treinados. Cada neurónio 

recebe algumas entradas, aplica o produto escalar das entradas e pesos além de uma função 

não-linear. Além disso, a última camada em ambas as arquiteturas são totalmente conectadas 
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e todas as estratégias utilizadas para melhorar a RN tradicional também são aplicadas nesta 

camada. As RN tradicionais não são escaláveis para imagens, devido ao número muito 

elevado de pesos a serem treinados pela rede, ao passo que as RNC assumem todas as 

entradas como imagens. Assim, a RNC é constituída por uma sequência de camadas, além da 

camada de entrada que será uma imagem, existem 3 outras camadas principais, a camada de 

convolução, a camada de pooling e a camada totalmente conectada [127]. 

A camada de convolução: é a camada onde é realizado o maior peso computacional. São estas 

responsáveis pela deteção de características, que também filtra a informação desnecessária, 

através de núcleos (também denominados de filtros ou kernels). Os filtros são pequenas 

matrizes compostas por valores reais, que são convolvidos com os dados de entrada, de modo 

a obter um mapa de características. Tal como nas RN tradicionais, os valores reais dos filtros 

vão sendo alterados ao longo do processo de treino. 

 

Figura 12: Exemplo de convolução entre imagem e filtro– figura extraída de [127]. 

Apresenta-se na Figura 12 um exemplo de uma convolução entre um filtro 2x2x3 e a 

imagem 3x3x3 de entrada. A convolução é realizada através do produto escalar do filtro e de 
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uma região da imagem, sendo esta percorrida na sua totalidade, de modo deslizante, pelo 

filtro. No exemplo apresentado, o filtro é deslocado para a direita ou para baixo com um passo 

(stride) de 1 pixel, sendo este parâmetro configurável e que obviamente deverá ser menor que 

o limite da imagem de entrada. Para situações em que o tamanho do filtro e do stride não 

sejam realizáveis para uma dada imagem, existe um outro parâmetro de configuração das 

RNC, denominado de zero-padding, que permite adicionar zeros na extremidade da imagem 

de modo a tornar o deslizamento do filtro possível de realizar. 

É comum que após uma camada convolucional exista uma função de ativação, sendo 

uma das mais aplicadas a ReLu (rectified linear unit), que é a aplicação de uma função 

𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥), como se observa na Figura 13. Esta é não-linear, o que significa que 

podemos retroceder facilmente os erros e ter múltiplas camadas de neurónios a ser ativos pela 

função ReLu. A principal vantagem desta função de ativação é que não ativa todos os 

neurónios em simultâneo, dado que valores resultantes da convolução do filtro com a imagem 

que sejam negativos serão convertidos para o valor 0 e o neurónio não será ativo, tornando a 

rede dispersa e eficiente para a computação [128]. 

  

Figura 13: Gráfico da função de ativação ReLu (à esquerda) e do seu gradiente (à direita) – figura 

extraída de [128]. 

A camada de pooling é utilizada com objetivo de reduzir o tamanho espacial das 

matrizes resultantes da convolução, minorando a quantidade de parâmetros a serem 

aprendidos na rede. As camadas de pooling são independentes em cada canal de convolução, 

reduzem o número de elementos de cada canal e utilizam como parâmetros o stride e o 
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tamanho do filtro. Na Figura 14 é apresentada a realização de pooling considerando que o 

resultado da convolução seja uma matriz 4x4x3, com um filtro de pooling de 2x2 em cada 

canal e com stride igual a 2 [127]. 

 

Figura 14: Exemplo de um pooling para o valor máximo, em imagem 4x4– figura extraída de [127]. 

A camada totalmente conectada, tipicamente, é a camada final da RNC e consiste 

numa camada em que cada neurónio é ligado a todos os neurónios anteriores e posteriores, 

funcionando de modo semelhante às RN tradicionais. Surge após uma camada de convolução 

ou de pooling e é necessário converter cada elemento das matrizes de saída da camada 

convolucional num neurónio de entrada. Apresenta-se na Figura 15 um exemplo da ligação de 

uma camada de convolução ligada à camada totalmente conectada, onde se observam 48 

mapas de características com 4x4, que são convertidos em 768 entradas para a camada 

totalmente conectada, através de uma linearização para uma dimensão dos elementos (flatten). 

Esta por sua vez possui 500 neurónios ocultos que resultam em 10 saídas para rede. 

 

Figura 15: Exemplo de ligação entre a camada de convolução e a camada totalmente conectada – figura 

extraída de [127]. 

De modo a obter a probabilidade de uma dada entrada pertencer a uma certa classe, é 

aplicada a função de distribuição softmax nas unidades de saída, que divide cada saída de 
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forma que a soma total das saídas seja igual a 1. Tal como nas RN tradicionais, o algoritmo de 

propagação inversa (backpropagation) é usado, que será propagado para que os pesos das 

camadas convolucionais sejam ajustados [125]. 

Apresenta-se um exemplo de arquitetura de uma RNC na Figura 16, onde se procura 

classificar a imagem de entrada, recorrendo à RNC e cuja composição é definida por várias 

camadas, descritas anteriormente. 

 

Figura 16: Exemplo de uma arquitetura RNC– figura extraída de [127]. 

Em suma, o modo como é feito o arranjo das várias camadas mencionadas tem 

impacto direto no funcionalidade e performance da RNC. A maior parte das arquiteturas 

apresenta uma camada de entrada, seguida de um conjunto de N camadas convolucionais com 

ativação (por exemplo ReLu), que por sua vez se conecta a uma camada de pooling. Este 

bloco será repetido M vezes ao longo da rede, que no final terá a camada totalmente 

conectada que determinará a classificação final. Existem também outros parâmetros a ter em 

conta, como os filtros, o passo (stride), etc. [127]. 

2.4.3 Classificadores 

São apresentados os métodos de classificação que irão produzir como resultados 

decisões acerca dos dados introduzidos, baseados geralmente num conjunto de dados de treino 

(se forem métodos com aprendizagem). São também apresentados na Tabela 5 os vários 

algoritmos usados sendo que uma grande quantidade de estudos utiliza SVM ou KNN, os 

quais serão descritos muito brevemente de seguida. 
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2.4.3.1 KNN 

O KNN é um método supervisionado de classificação de dados baseado na 

proximidade de vizinhos num espaço amostral onde, a partir de um conjunto de treino, se 

pretende obter a generalização para uma nova amostra, maximizando o rigor da classificação 

[129]. O conjunto de treino, formado por n amostras, terá de ser composto pelas variáveis 

(descritores) que traduzem um fenómeno e a sua respetiva classificação X = {x1, x2, ..., xn} e 

serão usados para classificar uma nova observação, formada por Y = {y1, y2, ..., yn}. É 

aplicada uma métrica (geralmente é usada a distância Euclidiana, mas poderão ser outras 

como as distâncias de Hamming ou de Mahalanobis) para identificar os k vizinhos mais 

próximos da nova observação. Com base no valor de k escolhido (geralmente escolhe-se um 

número ímpar para que não haja empates na votação de atribuição por voto maioritário), a 

nova observação será imputada à classe com maior número de observações. Para conseguir o 

melhor desempenho de classificação, é conveniente encontrar um valor apropriado de k, já 

que, se este for muito pequeno a classificação poderá ser sensível a pontos de ruido, se for 

muito elevado a vizinhança poderá incluir elementos de outras classes. 

Classe 1
Classe 2

k=5

k=7

?

 

Figura 17: Classificação de uma nova amostra usando KNN, para diferentes valores de k. 

Apresenta-se na Figura 17 um exemplo de classificação de uma nova amostra usando 

KNN, para diferentes valores do parâmetro k. Considerando os k vizinhos mais próximos da 

amostra a classificar, esta poderá ser integrada em classes diferentes conforme a escolha do 

valor de k. Por exemplo, se k=5, a estrela (nova amostra) irá ser classificada como pertencente 

à classe 2, dado que dos cinco vizinhos mais próximos, dois são hexágonos vermelhos e três 

são triângulos azuis. Para k=7, pela maioria dos votos dos sete vizinhos mais próximos, a 
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estrela seria classificada como pertencente à classe 1, devido a existirem quatro hexágonos 

vermelhos e três triângulos azuis como vizinhos mais próximos. 

2.4.3.2 SVM 

As máquinas de vetores de suporte (SVM) são uma técnica de máquinas com 

aprendizagem que tem sido amplamente utilizada em problemas de classificação em vários 

domínios. Devido à sua forte base teórica, boa capacidade de generalização e capacidade de 

encontrar soluções de classificação globais, extensibilidade para casos não lineares através da 

utilização de funções do núcleo (kernel), os SVM são geralmente muito utilizados por 

investigadores em relação a outros paradigmas para classificação. Esta técnica visa a 

construção de planos de decisão (também denominados como hiperplanos) utilizando a noção 

de margem, em que ambos os lados de um conjunto de dados são separados por uma fronteira 

de decisão linear. Se os dados são linearmente separáveis, a estratégia consiste em separar os 

dados com o hiperplano de margem máxima e criando assim a maior distância entre duas 

classes, bem como entre o hiperplano e as instâncias de ambos os lados, é a principal tarefa 

dos SVM de treino. 

No caso de ser obtido um hiperplano de separação ótimo, os pontos sobre a margem são 

conhecidos como vetores de suporte (support vectors) e a solução é uma combinação linear 

destes, os pontos de dados a vermelho na Figura 18. Cada novo ponto de dados é, então, 

classificado de acordo com sua posição em relação ao hiperplano do modelo. Assim, a 

complexidade do modelo não é afetada pelo número de características encontradas nos dados 

de treino, logo os SVM são adequados para lidar com tarefas de aprendizagem com um 

grande número de características em relação ao número de pontos de dados. No caso de 

nenhum hiperplano ser obtido, os dados não são linearmente separáveis, são introduzidas 

variáveis de folga (slacks) para permitir que as restrições de margem possam ser excedidas, 

permitindo que alguns erros de classificação. 
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A. Separação linear B. Separação não linear

Classe 1 Classe 1

Classe 2 Classe 2
Hiperplano

Hiperplano

Vetores de suporteVetores de suporte

Margem

Margem

 

Figura 18: Exemplo de separação em suas classes aplicando SVMs para o caso linear (A) e para o caso não 

linear (B). Exemplos sem erros de classificação ou margens de folga incluídos – adaptado de [130]. 

O procedimento de aprendizagem envolve a resolução de um problema de otimização 

quadrática com restrições que leva à determinação de coeficientes, cujos valores são 

diferentes de zero apenas para os vetores de uma amostra de treino que se encontram mais 

próximos (em ambos os lados) para um limite de decisão. Dado um problema de classificação 

binária onde {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xk, yk)}, onde xi ∈ Rn representa um dado de dimensão k e yi 

∈ {−1, 1} representa a classe correspondente. As SVM procuram a solução que do seguinte 

problema de otimização [131]: 

 min
𝜔,𝑏,𝜀

(
1

2
𝜔 ∙ 𝜔 + 𝐶∑휀𝑖

𝑘

𝑖=1

), (1) 

sujeito a 

 𝑦𝑖(𝜔 ∙ ϕ(𝑥𝑖) + 𝑏) ≥ 1 − 휀𝑖,휀𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,… , 𝑘, (2) 

onde εi é a variável de folga (que é a distância ortogonal entre o ponto e o hiperplano e que 

comporta os exemplos incorretamente classificados), ω é o vetor de pesos e C é o parâmetro 

de penalização do termo de erro. Além disso, 𝐾(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = 𝜙(𝑥𝑖)
𝑇𝜙(𝑥𝑗)  é denominada de 

função de núcleo. 

Dado que a maioria dos problemas são linearmente não-separáveis, envolve a 

substituição do produto interno pela função de núcleo (kernel), em que se pretende efetuar o 

mapeamento dos pontos de dados para um espaço (geralmente de dimensão superior) de modo 

a definir um espaço linear num novo espaço de características (feature space), o que 

geralmente resulta num hiperplano não-linear no espaço original (ver exemplo na Figura 19). 
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Espaço de origem Espaço de características
Maximizar a distância 
para o ponto mais 
próximo

φ 

 

Figura 19: Mapeamento dos dados de treino não-lineares para um espaço de características de maior 

dimensão, através do núcleo φ – adaptado de [132]. 

Os hiperplanos no espaço de dimensão superior são representados por todos os pontos que 

definem um conjunto de dados, cujo produto interno com um vetor é constante no espaço.  

Alguns dos núcleos mais usados para problemas de reconhecimento de padrões são 

apresentados na Tabela 6, onde x e y são dois pontos de dados, σ é a inclinação, p é o grau do 

polinómio e δ é uma constante real. 

Tabela 6: Funções de núcleo típicas para problemas de reconhecimento de padrões – adaptada de [75]. 

 

2.4.3.3 LDA 

A análise discriminante linear (LDA) é um método estatístico supervisionado muito 

utilizado para classificação de dados e tem como objetivo, baseando-se num conjunto de 

dados de treino, obter a melhor combinação linear de variáveis que explique esses mesmos 

dados [129]. Esta técnica de redução de dimensionalidade pretende projetar um conjunto de 

dados num espaço de menor dimensão mantendo boa separabilidade das classes, a fim de 

evitar overfitting e reduzir os custos computacionais. 

Este método é bastante similar à Análise dos Componentes Principais (PCA), que 

procura maximizar a variância de um conjunto de dados segundo os componentes principais, 

 

Núcleo

Linear

Polinomial

Radial Basis Functions

Sigmoidal Neural Network

Equação

𝐾(𝑥, 𝑦) = (𝑥. 𝑦 + 1)𝑝  

𝐾(𝑥,𝑦) = 𝑒− 𝑥−𝑦 
2
/2𝜎2 

𝐾(𝑥, 𝑦) = tanh(𝑘𝑥. 𝑦 − 𝛿) 

𝐾(𝑥,𝑦) = 𝑥. 𝑦 
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ordenando-os de forma que os primeiros contenham a maior parte da informação e variação 

presente nas variáveis originais [129]. No caso do LDA pretende obter-se os eixos que 

maximizam a separação de múltiplas classes, os “descriminantes lineares”. Apresenta-se um 

exemplo na Figura 20 de cada um dos métodos mencionados. 

 

Figura 20: Comparação do método PCA e LDA– extraído de [133]. 

Matematicamente, destes dados serão formadas duas medidas, a matriz de dispersão 

dentro da própria classe (SW) e a matriz de dispersão entre classes (SB), dadas pelas equações 

[134], [135]: 

 𝑆𝐵 = ∑ ∑(𝑆𝑚
𝑛 − 𝑢𝑛)(𝑆𝑚

𝑛 − 𝑢𝑛)
𝑇

𝑀𝑛

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

, (3) 

 𝑆𝑊 = ∑(𝑢𝑛 − 𝑢)(𝑢𝑛 − 𝑢)𝑇
𝑁

𝑛=1

, (4) 

onde 𝑆𝑚
𝑛  é a m-ésima amostra da classe n, 𝑢𝑛 é a média da classe n, N é o número de classes, 

𝑀𝑛 é o número de amostras na classe n e u é a média de todas as classes. O objetivo será 

então maximizar a medida entre classes (SB), enquanto minimiza a medida intra-classes SW, 

como se apresenta na equação 5: 

 𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑒𝑡|𝑆𝑊|

𝑑𝑒𝑡|𝑆𝐵|
. (5) 

Na Figura 21 é apresentado um exemplo que mostra que quando maximizado o rácio 

entre SW e SB se obterá uma eficaz separação de classes. 
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Figura 21: Exemplo de separação de classes usando LDA– extraído de [135]. 

2.5 Métodos de validação dos classificadores 

2.5.1 Métricas de performance 

Nesta subseção abordar-se-ão as métricas para avaliar o desempenho dos métodos 

apresentados na literatura, que foram apresentados na Tabela 3. 

Considerando duas populações, uma com uma característica específica (como 

exemplos, uma doença ou uma lesão) e outra sem a característica, dificilmente existirá uma 

separação perfeita entre os dois grupos, havendo uma distribuição dos resultados do teste de 

modo sobreposto, como se mostra na Figura 22: 

 

Figura 22: Análise de teste a duas populações, uma possuindo uma característica especifica e outra sem a 

característica, para vários valores de critério – adaptado de [136]. 

Para cada ponto de análise de critério, para discriminar as duas populações (cut-off), 

haverá casos denominados verdadeiros positivos em que a característica será corretamente 
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classificada como existente (TP), outros, falsos negativos em que será classificada 

erradamente como inexistente (FN). Por outro lado, encontramos os verdadeiros negativos, 

casos sem a característica que serão corretamente classificados como não possuindo (TN), e 

os falsos positivos onde apesar de não possuírem a característica serão classificados como 

possuindo (FP) [136]. 

Tabela 7: Matriz de confusão que resume as hipóteses de classificação numa população com e sem uma 

dada característica, para um determinado teste. 

 

Esquematicamente, as várias hipóteses poderão ser exibidas como se apresenta na 

Tabela 7. A partir das grandezas da tabela podem ser definidos alguns índices de medição da 

precisão do teste [137]–[139]: 

 𝐸𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜 = 𝐴𝐶𝐶 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
, (6) 

 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
, (7) 

 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = TNR =
𝑇𝑁

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
, (8) 

 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑑𝑒𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
. (9) 

Resumidamente, as medidas acima mencionadas podem ser descritas como:  

A exatidão (ACC) é a quantificação geral do desempenho do algoritmo, isto é, a 

proporção de indivíduos que são testados corretamente em relação ao total de indivíduos. A 

sensibilidade é a proporção de indivíduos classificados corretamente como possuindo uma 

característica no conjunto total de indivíduos que possuem de facto essa característica. Pode 

ser definido também como a probabilidade de obter um teste positivo em indivíduos que 

possuem a característica em estudo [140]. Esta métrica é também denominada por taxa de 

acerto ou taxa de verdadeiros positivos (TPR) [137]. 

A especificidade é complementar à sensibilidade, e é definida como a proporção dos 

indivíduos que não possuindo a característica em estudo, têm como resultado do teste a 

Sujeitos com a característica Sujeitos sem a característica

Teste positivo Verdadeiros Positivos (TP) Falsos Positivos (FP)

Teste negativo Falsos Negativos (FN) Verdadeiros Negativos (TN)
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classificação de negativo. É portanto a probabilidade de obter o teste negativo em indivíduos 

que não possuem a característica em estudo [140]. Esta métrica é também denominada por 

taxa de verdadeiros negativos (TNR) [137]. A taxa de falsos positivos ou taxa de falsos 

alarmes é a proporção de indivíduos que não possuindo a característica têm positivo como 

resultado do teste de classificação. 

Além da informação que providenciam por si, estas métricas são importantes para a 

construção de gráficos ROC (Receiver Operating Characteristic). Os gráficos ROC são 

gráficos bidimensionais em que o TPR é associado ao eixo Y e FPR é associado ao eixo X e 

descreve os ajustes relativos entre os benefícios, verdadeiros positivos, e os custos, falsos 

positivos. Para cada classificador discreto, que depende do cut-off, produz um par de 

medições ( FPR, TPR) que é mapeado como um ponto no espaço ROC [137]. Cada ponto na 

curva ROC representa, portanto, um ponto, que correspondente a um determinado ponto de 

decisão (ou valor de critério) específico. 

 

Figura 23: Exemplo de um gráfico ROC– extraído de [136]. 

Um teste com discriminação perfeita, isto é, sem sobreposição entre as duas 

populações terá uma curva ROC que passa no canto superior esquerdo – corresponde a 100% 

de sensibilidade e 100% de especificidade. De um modo geral pode afirmar-se que um ponto 

no espaço ROC será melhor que outro quanto mais a noroeste estiver representado, que 

corresponde a valores de TPR mais elevados, FPR mais reduzidos ou ambos [137]. 

No sentido de comparar classificadores, é desejável obter o desempenho de 

determinada ROC como um valor escalar único, facilmente comparável e que represente o 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 

[ 50 ] 

desempenho esperado. Um método comum é calcular a área sob a curva ROC – AUC ou 

AUROC, obtendo-se portanto um parâmetro de desempenho que pode distinguir 

intuitivamente mesmo quando os conjuntos de dados são caracterizados por distribuições de 

classes desequilibradas [137]. Esta medida é uma porção da área do quadrado unitário, logo 

variará entre [0,1]. 

Para a segmentação, a métrica utilizada na literatura é o coeficiente de Dice (DICE), 

dado pela equação 10, como apresentado em [141]: 

 DICE =
2. 𝑡𝑝

2. 𝑡𝑝 + 𝑓𝑝 + 𝑓𝑛
. (10) 

O coeficiente de Dice é uma métrica relativa que fornece um índice de similaridade 

entre as máscaras binárias do GT e as resultantes das predições da rede neural. Os tp são o 

número total de pixéis pertencentes à lesão, comuns em ambas as máscaras, os fp são o 

número total de pixéis previstos como lesão, mas que não estão na máscara binária do GT e os 

fn são o número total de pixels previstos como não pertencentes à lesão, que, no entanto, estão 

presentes na máscara de GT. 

De referir que as métricas tem a mesmo nome de representação, que advém da várias 

hipóteses apresentadas na Tabela 7, no entanto tp, fp e fn são referentes a soma de conjuntos 

de pixéis e TP, TN, FP, FN são referentes a classificações de imagens como possuindo ou não 

lesões, tal como mencionado em [141]. 

2.5.2 Validação cruzada 

Para validar os métodos de classificação, uma das técnicas que pode ser aplicada é a 

validação cruzada K-fold para avaliar a capacidade de generalização de um modelo para um 

conjunto de dados independente, ou seja, quer avaliar a precisão de um modelo preditivo. A 

validação cruzada K-fold particiona de modo aleatório a amostra de dados originais em K 

amostras de tamanho igual. Uma sub-amostra é reservada para ser o conjunto de dados de 

validação e as restantes K-1 amostras são usadas como dados de treino. O processo é repetido 

K vezes e cada uma das K sub-amostras é usada como dados de validação apenas uma vez. 

Nos métodos reportados na literatura que aplicaram esta técnica, foram conduzidas 

experiências com o valor de K = 10, logo 90% do conjunto de dados é usado para treinar e os 

10% restantes são usados para validação [142]–[144]. As métricas apresentadas anteriormente 
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foram obtidas neste trabalho (para cada uma das K amostras) e a sensibilidade, especificidade 

e exatidão médias foram calculadas para produzir uma única estimativa para cada indicador. 

2.6 Observações finais 

Neste capítulo foram apresentados os vários tópicos de interesse para este trabalho, 

nomeadamente a perspetiva histórica da endoscopia até à atualidade, com foco na cápsula 

endoscópica dos vários fabricantes e nos sistemas CAD. São apresentadas também as muitas 

metodologias propostas no estado da arte, baseadas quer em métodos de AM quer em AP, 

introduzindo também estes temas.  

Da pesquisa bibliográfica são identificadas várias questões em aberto para resolver. 

Desde logo as ferramentas de deteção de imagens com sangramentos possuem valores 

variáveis para a métrica sensibilidade entre 20% a 56% [1]–[3], o que significa que a deteção 

é ainda muito falível dando margem para melhorias. 

Os métodos de deteção de sangramentos do estado da arte, são normalmente aplicados 

pré-processamentos às imagens endoscópicas, no sentido de as tornar menos variáveis às 

condições de iluminação, movimento, etc. São utilizados vários espaços de cor para conseguir 

essa melhoria, pelo que será uma possibilidade a explorar nesta tese a necessidade de uma 

técnica análoga. Em termos de métodos de classificação, são aplicados maioritariamente pelos 

autores máquinas de vetores de suporte (SVM) com funções de núcleo RBF, será uma 

abordagem a explorar também. Serão consideradas também abordagens em AP, cujos 

desempenhos são, de modo genérico, reportados como melhores, considerando RNC 

aplicadas a imagem biomédica. 

Outra perspetiva em aberto é a localização da cápsula no interior do TG, dada a 

relevância em termos clínicos da correta localização de lesões. Na prática clínica são 

utilizados conjuntos de sensores em posições bem definidas no torso, de modo triangular a 

posição da CE. É reportado um erro médio de localização é de 13.26 ± 22.72 cm3, com 

variações por eixo de 2.00 ± 1.64 cm para o eixo do X, 2.64 ± 2.39 cm para o eixo do Y e 

2.51 ± 1.83 cm para o eixo do Z [113], no entanto a aplicação dos sensores não só é incomoda 

para o paciente, como encarece o procedimento. O uso de métodos que não exijam estes 

sensores e que possam conduzir a resultados de localização melhorados podem ser 

investigados. Partindo da ideia de se poder obter o deslocamento relativo entre imagens 
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endoscópicas consecutivas, identificando alguns marcos anatómicos do TG (piloro, duodeno, 

etc.) será possível obter a localização do dispositivo. Será considerada a aplicação de métodos 

de AP aplicados à odometria, em particular em homografia entre imagens consecutivas, como 

o apresentado por DeTone et al. [145]. 
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CAPÍTULO 3 

DETEÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE LESÕES VERMELHAS EM 

VCE 

 

O terceiro capítulo apresenta a descrição de dois métodos distintos de deteção e 

segmentação de lesões vermelhas em vídeos de endoscopia por cápsula. O primeiro 

método centra-se numa abordagem clássica de AM, com a aplicação de um método de 

mudança de espaço de cor baseado em rotação e onde são testados vários 

classificadores. A segunda abordagem é baseada em AP, onde é aplicada a rede U-

Net a esta problemática. 

 

 

 

A necessidade de diagnóstico médico é fundamental para melhorar a expectativa de 

vida das espécies, principalmente da espécie humana. Normalmente esta atribuição seria 

exclusivamente da competência dos médicos. O desenvolvimento de sistemas informatizados 

permitiu que este processo fosse auxiliado por sistemas semi ou totalmente automatizados, o 

que se mostrou valioso no processo diagnóstico, pois introduziu rapidez e efetividade no 

processo. Consequentemente, a quantidade de diagnósticos pode ser aumentada, o impacto de 

erros humanos pode ser reduzido e, portanto, poder-se-á alcançar maior confiabilidade no 

processo. Por outro lado, tais sistemas mostram ser processos dispendiosos em termos 

computacionais e, portanto, é geralmente necessário um compromisso entre velocidade de 

resposta em relação à precisão e exatidão dos diagnósticos obtidos destes. 
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Como mencionado no Capítulo 1, a empresa Medtronic (anteriormente Given Imaging), 

fornece uma ferramenta (RR) para os gastroenterologistas que auxilia o processo de 

diagnóstico dos vídeos obtidos pelas cápsulas endoscópicas PillCam. Essa ferramenta inclui 

um detetor de vermelhos – SBI, que permite uma busca rápida por imagens contendo lesões 

vermelhas/sangue nos vídeos. Mesmo com a presença desta ferramenta, a deteção de lesões 

vermelhas permanece ainda muito limitada e sua utilidade na prática clínica não foi 

totalmente verificada. Estudos demonstraram que o desempenho do SBI é baixo e variável, 

especialmente na medição da métrica sensibilidade que varia de 20% a 56,4% [71]. Essas 

medidas podem ser influenciadas por vários fatores, como a velocidade de passagem da 

cápsula pelo intestino delgado, a cor de fundo do TG, etc. A deteção de regiões baseadas em 

lesões vermelhas no trato GI ainda é uma questão relevante para explorar e aperfeiçoar.  

Neste capítulo, são propostos dois modelos para abordar o problema da deteção de 

lesões vermelhas no trato digestivo. O primeiro modelo é baseado em características 

específicas, a cor e a textura. Para tal, é proposta uma abordagem baseada na mudança e 

melhoria da perspetiva da lesão vermelha na imagem, com a modificação para um espaço de 

cor diferente do RGB, que é o espaço de cor nativo das imagens capturadas pelas câmaras 

endoscópicas. A partir da transformação mencionada, é aplicado um descritor de textura, para 

distinguir entre a presença ou ausência de lesões vermelhas numa dada imagem. O segundo 

método é baseado numa abordagem de AP com a aplicação da rede U-Net, treinada de raiz, de 

modo a detetar e segmentar de lesões vermelhas no TG. 

3.1 Deteção de lesões vermelhas, aplicando um método de rotação de cores 

3.1.1 Descrição do dataset e ground-truth 

Considerando-se as bases de dados públicas mencionados anteriormente e com o 

intuito de avaliar o método proposto para a deteção e segmentação de lesões vermelhas, foi a 

escolha do autor considerar como parte principal de trabalho o conjunto de dados KID devido 

ao facto de que contém imagens e vídeos com resolução total, sem perdas, com vários tipos de 

anotações médicas e com especialmente interesse nas anotações gráficas e semânticas. Para 

complementar este conjunto de dados, foi decidido adicionar outros conjuntos de imagens 

provenientes das outras plataformas de dados públicos, dando preferência a dados anotados 
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semanticamente, ainda que essas imagens possuíssem compressão e, portanto, algumas perdas 

de qualidade. 

A partir da observação das imagens anotadas no conjunto de dados KID, encontraram-

se para as doenças com lesões vermelhas apenas algumas imagens devidamente anotadas 

gráfica e semanticamente, sendo 27 imagens registadas como angiectasias e 5 registadas como 

sangramento. A Figura 24 mostra um exemplo de GT obtida de uma imagem de angiectasia 

pertencente ao conjunto de dados KID. Para imagens sem doença, há muitas disponíveis e 

separadas por zona do trato gastrointestinal, ou seja, 282 imagens do esófago, 599 do 

estômago, 728 do intestino delgado e finalmente 169 para o cólon. 

 

Figura 24: Exemplo de angiectasia do conjunto de dados KID: a) Imagem original; b) Imagem anotada 

graficamente – extraído de [143]. 

Para complementar o conjunto de dados mencionado anteriormente foram extraídas 

100 imagens do conjunto de dados CapView semanticamente anotadas como sangramento, às 

quais foi realizada segmentação manual, através de uma interface desenvolvida no software 

Matlab para o efeito. 

As regiões de sangramento são extraídas individualmente e manualmente, 

selecionando o contorno da(s) zona(s) de sangramento nas imagens, como se apresenta na 

Figura 25 b). De cada imagem são extraídos vários pontos de sangramento que são pontos 

característicos da cor do sangramento no espaço de cor RGB, como observado na Figura 25 

c). É então verificada na imagem original a existência de tais pontos característicos, obtendo-

se a correspondente imagem marcada “automática”, como se observa em Figura 25 d). Esta 

última pode ser ligeiramente diferente da imagem marcada manualmente, Figura 25 b), 

devido ao fato de que alguns pontos característicos podem estar patentes em áreas 

(essencialmente marcadas perto das zonas de fronteira) que o humano não selecionou 
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manualmente, devido a falta de precisão na tentativa de obter o melhor contorno da área de 

sangramento sem adicionar pontos das zonas sem sangramento. Cada imagem é validada 

manualmente e a imagem binária equivalente, Figura 25 e), é obtida da anterior que se tornará 

a imagem de referência (ground-truth) usada para comparação de desempenho. 

 

Figura 25: Processo de obtenção do conjunto de imagens de referência para a avaliação do método: a) 

Imagem com exemplo de sangramento; b) Imagem anotada manualmente; c) Pontos característicos 

obtidos da região anotada; d) Imagem original sobreposta pelos pontos característicos; e) Imagem binária 

obtida de d). 

Em suma, as características gerais dos conjuntos de dados selecionados, obtidos das 

plataformas públicas disponíveis, além das informações apresentadas anteriormente na Tabela 

2, são complementadas na Tabela 8: 

Tabela 8: Características gerais das imagens utilizadas para GT. 

 

Fabricante
Resolução

(em pixéis)

# imagens 

anotadas

Tipo de 

ficheiro

KID Database MiroCam [22] 360x360 32 PNG

Capview Database Sem informação 256x256 100 BMP
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Um conjunto de dados anotado é fundamental para a validação do desempenho do 

sistema, especialmente se for composto de elementos com discriminação adequada, se tiver 

uma boa variabilidade e tamanho. 

Resumindo, foi considerado principalmente um conjunto de imagens semanticamente 

e graficamente anotadas, publicamente disponíveis na plataforma KID. A anotação semântica 

permite-nos perceber que tipos de lesões estão presentes nas imagens, enquanto a anotação 

gráfica permite também obter a localização de tais lesões. A principal desvantagem que existe 

neste conjunto de dados é o reduzido número de imagens disponíveis, para os sintomas 

específicos deste trabalho de investigação, baseadas em lesões vermelhas, o que levou à 

necessidade de considerar dados complementares extraídos da plataforma Capview, que 

contém apenas anotações semânticas, impondo a necessidade de anotação gráfica manual. 

3.1.2 Detetor/segmentador de lesões vermelhas baseado na rotação do espaço de cor 

O método proposto é baseado numa técnica simples, baseada na mudança do espaço 

de cor de representação da imagem, através da rotação do espaço de cor RGB nativo para 

imagens dos VCE. O esquema resumido do método proposto é apresentado na Figura 26 e 

será detalhado nas subsecções seguintes: 

Imagem de EC;

Converter para o novo espaço de 

cor, baseado em rotação;

Aplicar normalização e 

binarização à imagem;

Construção do vetor de 

características;

Classificação

Imagem 

com lesão

Imagem 

sem lesão

 

Figura 26: Diagrama do método de deteção e segmentação de lesões vermelhas, aplicando a rotação do 

espaço de cor. 
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3.1.2.1 Método de mudança de espaço de cor através de rotação 

A partir do espaço de cor RGB, podem ser obtidos outros, usando representações 

lineares ou não lineares (transformações), embora cada uma das representações de cor possua 

vantagens e desvantagens. Geralmente as transformações lineares possuem a desvantagem dos 

seus componentes serem altamente correlacionados, o que os torna dependentes uns dos 

outros (se por exemplo a intensidade luminosa mudar, todos os três componentes irão mudar 

de acordo). Como consequência, nestes espaços tendem a ser bastante difíceis as tarefas de 

discriminar realces, sombras e sombreamentos em imagens a cores. Além disso, se é usado 

um espaço linear de cor, a segmentação de imagem é tipicamente efetuada num espaço 

tridimensional e em cada componente individualmente, já que é difícil combinar as 

informações inerentes a todos esses componentes. Por outro lado, as transformações não-

lineares podem apresentar singularidades, isto é, podem possuir descontinuidades na 

representação de cores, existirem valores errados na distribuição de valores e maiores 

requisitos computacionais [146]. 

Empiricamente, as patologias contendo lesões vermelhas (sangramentos por exemplo) 

poderiam ser consideradas como um problema que pode ser descrito e explorado com o 

estudo mais profundo do componente R, já que a cor vermelha é dominante nas regiões de 

lesões vermelhas. No entanto, apenas por si, tal suposição não pode ser levada em 

consideração, uma vez que os vários componentes de cor estão correlacionados. No caso 

particular das imagens de EC, uma grande quantidade dos pixéis tem um valor alto na 

intensidade na componente de cor R, quer estes sejam pertencentes a lesões vermelhas ou não. 

Portanto, o problema de diferenciar as regiões de lesões vermelhas da restante imagem ainda é 

um desafio e o uso de outras abordagens para resolver esse problema continua a ser necessário 

podendo implicar por exemplo a modificação da representação do espaço de cor da imagem. 

Outros autores propuseram a mudança do espaço de visualização aplicado a imagens, 

aplicando transformadas como Karhunen-Loeve (KL) [77], a Transformada discreta de 

Fourier – TDF) [147] ou mudanças de espaço de cores, sendo os mais típicos o Hue-

Saturation-Value (HSV) [148], CIE-XYZ [149], CIE-Lab [150] e CIE-Luv [151], permitindo-

lhes ter alguns resultados satisfatórios. Com um pensamento semelhante e em vez de usar um 

espaço de cores convencional, foi a escolha do autor aplicar a rotação de cores, onde é 

efetuado um remapeamento do conteúdo cromático para novos planos de cor específicos. A 

intuição da aplicação deste método é conseguir projetar de um modo mais evidente, sobre um 
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dos planos do espaço de cor resultante, as características cromáticas das lesões vermelhas. A 

rotação de cores proposta é uma transformação linear do espaço de cores e tem a vantagem de 

manter relacionamentos entre os pixels. É uma transformação simples dos pontos de 

representação no espaço euclidiano com base canónica [1 0 0, 0 1 0, 0 0 1] para um novo 

espaço com base [Rr, Rg, Rb]. Esta rotação aumentará e otimizará a projeção de conteúdo de 

lesões vermelhas em planos específicos e, assim, facilitará o processo de discriminação. 

Analiticamente, considerando um pixel arbitrário x de uma imagem pertencente ao 

espaço de cor RGB, isto é, x = (𝑥r, 𝑥g, 𝑥b), onde 𝑥r , 𝑥g  e 𝑥b  são as componentes de cor 

vermelha, verde e azul respetivamente. Uma representação do pixel x no novo espaço de cor 

rodado, é o pixel x′ = (𝑥r′, 𝑥g′, 𝑥b′) e definido por: 

 𝑥′ = Rrgb × 𝑥 , (11) 

onde a matriz de rotação de cor é definida como o produto de três outras matrizes, Rrgb =

Rr × Rg × Rb sendo: 

Rr = [

1 0 0
0 cos(𝑟) sin(𝑟)

0 −sin(𝑟) cos(𝑟)
], 

 

(12) 

Rg = [
cos(𝑔) 0 − sin(𝑔)

0 1 0
sin(𝑔) 0 cos(𝑔)

], 

 

(13) 

Rb = [
cos(𝑏) sin(𝑏) 0
− sin(𝑏) cos(𝑏) 0

0 0 1

]. (14) 

e r, g e b são ângulos de rotação relativos aos eixos vermelho, verde e azul respetivamente. 

Aplicando a rotação a todos os pixéis de uma dada imagem IOrig resulta numa imagem não-

normalizada de três canais de cor IRot dada por: 

 IRot = Rrgb × IOrig, (15) 

Para obter a imagem normalizada, são obtidos os valores máximo e mínimo de 

intensidade de cada canal de cor da imagem rodada IRot, IRot
max e IRot

min  respetivamente. É então 

processada a normalização para 256 cores (8 bits) para cada canal de cor e para todos os 
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pixéis, agregando cada um destes resultados na imagem no novo espaço de cor rodado e 

normalizada INorm, dada por: 

 INorm = 255 × (
IRot − IRot

min

IRot
max − IRot

min). (16) 

Neste ponto, qualquer combinação de r, g e b ou seja, dos ângulos de rotação 

relativamente aos eixos vermelho, verde e azul do espaço de cor RGB, produz resultados 

diferentes para este método. Foi nossa escolha obter a ampliação/otimização da projeção de 

conteúdo das lesões vermelhas na primeira componente da imagem INorm, com o intuito de 

promover a diminuição de dimensionalidade, que corresponde a INorm
RED . 

Na primeira abordagem a este método [152] foi usada uma combinação fixa de 

ângulos ( 𝑟 = 0o , 𝑔 = 0o , 𝑏 = 300o ) obtida empiricamente através de testes extensos 

efetuados numa interface gráfica desenvolvida para o efeito no software Matlab. Foi também 

aplicada a binarização à imagem INorm
RED  para obter a segmentação da imagem resultante para 

verificação da qualidade da projeção após a aplicação do método apresentado. O método 

apresentou desempenhos bastante aceitáveis nas métricas sensibilidade, especificidade e 

exatidão cujos valores médios se situam em torno de 90%. 

3.1.2.2 Image Similarity Index 

Outros desenvolvimentos foram efetuados usando critérios diferentes baseados no que 

foi denominado de Índice de Similaridade de Imagens (Image Similarity Index - ISI), para 

obter a combinação de ângulos que melhor se adequam ao aumento da perceção de lesões 

vermelhas em VCE. 

O ISI foi pensado no sentido de obter métricas que indicam o grau de similaridade 

existente entre duas imagens. Nos casos apresentados, esses índices são obtidos pela 

comparação direta de ambas as imagens binárias, a obtida da anotação manual na imagem 

original IOrig
Bin  e a imagem após aplicar a rotação e normalização INorm

RED . Simultaneamente, foi 

realizado um estudo para determinar quais são os valores limiares mais adequados, índice Thr, 

para a binarização de cada imagem INorm
RED , com o objetivo de obter as áreas de lesões 

vermelhas o mais semelhante possíveis, dado que este parâmetro influencia a binarização 

obtida –  IThr
RED. Aplicando este método a cada imagem do trato GI, para todos os ângulos e 

limiares na binarização possíveis, seriam obtidos um enorme conjunto de imagens de 

possíveis candidatos, que se tornaria incomportável. Para o aumento de velocidade do 
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processo, o estudo foi realizado em etapas de 5° para todas as combinações possíveis dos 

ângulos r, g e b. Também são aplicados vários limiares para a binarização, que serão criadas 

com limites entre 60% e 95% (incrementos de 5%), resultando em 8 imagens binárias para 

cada combinação de ângulos r, g e b. Para eleger a melhor aproximação correspondente às 

zonas de lesões, o ISI é então aplicado. 

O ISI é o resultado das duas medidas, que intitulámos como Índice de 

correspondências de regiões (Region Matching Index – RMI) e Índice de desvio de regiões 

(Region Deviation Index – RDI). O RMI é apresentado como a medida da similaridade entre 

regiões espacialmente semelhantes (neste caso, focalizada nas áreas de lesões vermelhas). 

Indica quão precisas são as regiões de lesões tanto em IOrig
Bin  como em IThr

RED  quando 

comparadas entre si. Analiticamente, o RMI é expresso pela equação 17: 

 RMI =
NCommon

Bin

NOrig
Bin , (17) 

onde NOrig
Bin  é o número de pontos da imagem IOrig

Bin  pertencentes à zonas de lesões e NCommon
Bin  

são o número de pontos comuns das regiões de lesões em IThr
RED e IOrig

Bin   Este indicador tende 

para 1 (um) para a situação ideal, onde as imagens são exatamente iguais nas zonas de lesões. 

Devido ao processo de rotação, normalização e binarização, podem existir regiões em 

IThr
RED fora das áreas de lesões anotadas, quando comparadas com a imagem de referência IOrig

Bin . 

Com esta situação surge a necessidade de considerar outra medida para obter o menor desvio 

global da imagem IThr
RED  obtida pelo método em relação à imagem de referência IOrig

Bin . Tal 

indicador é definido como RDI e analiticamente é dado pela equação 18: 

 RDI =
NOrig

Bin −NThr
RED

NOrig
Bin , (18) 

onde NThr
RED corresponde ao número de pontos de IThr

RED candidatos a serem pontos de lesões 

vermelhas. Para a situação ideal, este indicador tende a ser 0 (zero), o que corresponde ao 

caso em que nenhuma região adicional está assinalada. 

A métrica ISI, é traduzida como um valor único, calculado como a distância 

euclidiana, descrita na equação 19: 

 ISI = √(RMI − 1)2 + 𝑅𝐷𝐼2. (19) 
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O valor de ISI mais próximo de 0 (zero) fornece a combinação de ângulos de rotação e 

limiar de binarização que melhor correspondem à imagem binária obtida relativamente á 

anotada manualmente, considerada como imagem de referência – IOrig
Bin . 

 

Figura 27: Exemplo do processo de obtenção dos melhores candidatos para avaliação do método: a) 

Imagem com lesão vermelha; b) Imagem rodada e normalizada (3 canais); c) Imagem rodada e 

normalizada (1ª componente); d)-h) Imagem binária obtida de c) com Thr de 70% a 90% respetivamente 

(passos de 5%); i) Sobreposição em a) do contorno obtido da imagem binária com melhor métrica ISI. 

A Figura 27 a) apresenta uma imagem de exemplo com uma lesão vermelha onde é 

aplicado o método descrito. Neste este exemplo em particular, a rotação é de 𝑟 = 0o, 𝑔 = 15o 

e 𝑏 = 295o, cujo resultado corresponde à imagem de 3 canais de cor apresentada na Figura 

27 b). Na Figura 27 c) é apresentada a 1ª componente da imagem anterior, que tal como 
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referido anteriormente, seria a componente onde a projeção das lesões vermelhas seria 

otimizada – INorm
RED . As imagens seguintes, da Figura 27 d) à Figura 27 h) apresentam as 

binarizações resultantes para diferentes limiares (com passos de 5%), de Thr=70% a Thr=90% 

respetivamente), que foram aplicados à imagem apresentada na Figura 27 c). A partir da 

métrica ISI obtida para cada imagem resultante do passo anterior, será extraído o contorno da  

imagem que melhor representa a lesão vermelha – Figura 27 g) neste caso – que será 

sobreposto na imagem original – Figura 27 i). 

Os valores de ISI obtidos para as imagens da Figura 27 d) à Figura 27 h) são 

apresentados na Tabela 9 onde se pode verificar que para este exemplo o limiar que promove 

o melhor valor é 85% correspondente ao ISI=0,1843, que forneceu a imagem binária da 

Figura 27 g). 

Tabela 9: Resultados obtidos para a imagem de exemplo apresentada na Figura 27 d) à Figura 27 h), para 

diferentes valores de limiar de binarização. 

 

Analisando este exemplo e comparando o melhor resultado (Thr=85% com ISI= 

0,1843) contra os restantes, existem várias situações passíveis de discussão: 

• Existem valores de Thr entre 70% e 80%, cujo valor de RMI=1, que indicam que a 

zona de lesão vermelha tem um melhor matching quando comparada com a imagem 

de referência. Este indicador por si só não é suficiente para a escolha correta da melhor 

abordagem para a imagem de referência, uma vez que existem outras áreas presentes 

nessas imagens que não são zonas de interesse (presentes nas zonas brancas na parte 

inferior de cada uma das imagens d) a f) da Figura 27); 

• Usando o RDI como uma medida da dispersão do número total de pontos em relação 

aos pontos pertencentes à área anotada com lesão, é notório que quanto menor o valor 

do RDI, menor será a dispersão. Embora neste exemplo particular haja um caso em 

Thr (%) RMI RDI ISI

70 1,0000 3,9315 3,9315

75 1,0000 2,0416 2,0416

80 1,0000 0,5433 0,5433

85 0,9906 0,1840 0,1843

90 0,7958 0,1565 0,2572
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que a dispersão seja menor que o valor de RDI para o melhor resultado (0,1840), não 

será o candidato ótimo dado que o RMI é apenas de 0,7958; 

• A medida obtida como ISI será uma ponderação igualitária entre os dois índices 

anteriores para obter o melhor equilíbrio ou tradeoff entre a sobreposição da área de 

lesão e a dispersão de pontos não relevantes na imagem. 

Com estes índices é possível obter um conjunto de características que são mais 

relevantes para a correta deteção de lesões vermelhas. Num sentido prático, o estudo também 

ajuda a verificar quais as gamas de ângulos de rotação de cor e limiares de binarização que 

podem ser mais relevantes para a correta deteção das lesões nas imagens de EC. 

3.1.2.3 Lacunaridade 

A lacunaridade (lacunarity – Lac) [153] é uma propriedade da geometria fractal e é 

descrita como uma medida, dependente da escala, de textura ou heterogeneidade de um 

objeto, seja ou não um fractal. Um valor mais alto de lacunaridade indica uma característica 

mais heterogénea ou um arranjo espacial mais complexo, ao passo que valores baixos desta 

medida significam objetos homogéneos. 

Um método de lacunaridade denominado gliding box algorithm (GBA) foi introduzido 

pela primeira vez em [154] e foi proposto por ser conceitualmente e computacionalmente 

simples, podendo ser aplicado tanto a imagens binárias como a imagens em escala de 

cinzentos. Para a abordagem binária, a ideia subjacente é que para um tamanho específico, w, 

correspondente ao comprimento de uma caixa quadrada deslizante ou glidding box, é 

calculado o número de células ocupadas correspondentes aos valores “1” numa imagem 

binária, que é denominado de massa da caixa ou box mass, M. Para cada tamanho de caixa w, 

as caixas são sobrepostas e são movidas a partir do canto superior esquerdo por toda a 

imagem binária, um pixel por vez. A massa da caixa (a soma ou integral da distribuição de 

uma caixa de tamanho w) é recalculada até que toda a região seja atravessada, produzindo 

assim uma distribuição de frequência de massas de caixa, n(M,w) [155]. Essa distribuição é 

convertida numa distribuição de probabilidade Q(M, w): 

 Q(𝑀,𝑤) =
𝑛(𝑀,𝑤)

𝑁(𝑤)
, (20) 

em que N(w) é o número total de caixas de tamanho w. 

O momento de ordem q desta distribuição, Zq(M) é dado por: 
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 Z𝑞(M) = ∑𝑀𝑗
𝑞𝑄(𝑀𝑗 , 𝑤),𝑗 = 1,… ,𝑁(𝑤),

𝑗

 (21) 

e Lac(w) é definido por: 

 Lac(𝑤) =
𝑍2(𝑀)

𝑍1(𝑀)2
=

∑ 𝑀𝑗
2𝑄(𝑀,𝑤)𝑗

(∑ 𝑀𝑗𝑄(𝑀,𝑤)𝑗 )
2 ,𝑗 = 1,… ,𝑁(𝑤). (22) 

O comportamento estatístico de Lac(w) pode ser melhor entendido tendo em conta que 

[153]: 

 𝑍1 = �̅�(𝑤), (23) 

 𝑍2 = 𝑀𝑣
2(𝑤) + (�̅�(𝑤))2, (24) 

onde �̅�(𝑤) é a média e 𝑀𝑣
2(𝑤) é a variância da distribuição. Como resultado, a lacunaridade 

pode ser reescrita como: 

 Lac(𝑤) =
𝑣𝑎𝑟(𝑀)

(𝑍1(𝑀))2
+ 1. (25) 

Na abordagem proposta, todos os valores estimados são divididos pelo valor para o 

tamanho de caixa w igual a 1, ou seja, Lac (1), com o fim de se obter uma interceção do eixo y 

comum normalizada, para obter um nível de referência idêntico [155]. O objetivo do uso da 

lacunaridade no método proposto é discriminar corretamente entre a presença de lesões 

vermelhas e os casos de mucosa sem anomalias, usando as características de Lac como 

vetores de característica para fins de classificação. 

3.1.3 Resultados experimentais 

3.1.3.1 Considerações de ISI 

Os testes experimentais em que se aplicou o estudo do ISI foram realizados num 

conjunto de dados com 100 imagens aleatórias e distintas de lesões vermelhas, obtidas do 

conjunto de dados de exames do CapDB, disponível publicamente no site da Capview [81] 

pelo IEETA na Universidade de Aveiro, Portugal. 

Aplicando o método descrito anteriormente, foram testadas uma enorme quantidade de 

ângulos de rotação, percorrendo todas as combinações possíveis com ângulos r, g e b, em 

passos de 5°. Foi levado em consideração, numa primeira abordagem do estudo, as melhores 

imagens de correspondência, aquelas que possuem o valor ISI mais próximo de zero, e 

realizaram-se duas análises. Na primeira, mapearam-se a localização dos ângulos ótimos das 

várias imagens analisadas, no sentido de obter a o conjunto de ângulos mais provável de 
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projetar a informação das lesões vermelhas, como se mostra na Figura 28. Na segunda análise, 

estudou-se o histograma dos limiares de segmentação binária, Thr, para as melhores 

correspondências ou matchings em relação ao número de ocorrências, como se apresenta na 

Figura 29. 

A partir da Figura 28, é notório que os melhores ângulos de rotação são restritos a uma 

área limitada no plano dos eixos verde e azul, GoB do espaço de cores rodado. Essa área é 

limitada aproximadamente pela região entre 𝑔 ∈ [335°, 75°] e 𝑏 ∈ [270°, 5°]. Em relação à 

variação dos valores de limiar de binarização, da Figura 29 pode observar-se que existe uma 

ampla dispersão de valores entre 60% e 90% e é inconclusivo quais dos valores limites são os 

mais adequados. Também é observável que para valores de Thr acima de 90%, não são 

observadas ocorrências. 

 

Figura 28: Localização dos pontos de lesões vermelhas, no espaço de cor rodado, para as 100 imagens 

analisadas. 
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Figura 29: Frequência absoluta versus limiar de binarização (Thr), para as melhores ocorrências das 100 

imagens com lesões vermelhas analisadas. 

Posteriormente, utilizando a limitação dos ângulos e Thr de interesse e a fim de 

melhorar o estudo inicial, os resultados das imagens de referência supracitadas foram 

agregados. A combinação permitiu obter os valores médios correspondentes para cada 

indicador estudado (RMI, RDI e ISI), a fim de observar a distribuição e a variabilidade dos 

valores médios para cada possível combinação de ângulos (r, g, b) e Thr. 

Ao observar os resultados para os vários ângulos de rotação, torna-se bastante evidente 

que apenas algumas combinações conseguem remapear e melhorar eficientemente os dados 

relacionados com as lesões vermelhas. A maioria das tentativas de rotação apresenta 

comportamento deteriorado. A Tabela 14, que se encontra no apêndice A, apresenta alguns 

dos resultados mais representativos obtidos no processo mencionado e as melhores 

pontuações para cada índice são enfatizadas em negrito. 

A partir da observação da Tabela 14, são notórias várias características e 

imediatamente se destaca a relação trigonométrica entre os ângulos genéricos (0, g, b) e (0, 

180º-g, 180º+b). Essa característica (resultante das propriedades das funções trigonométricas) 

é refletida na repetição dos valores médios. Assim, os seguintes resultados e comentários em 

relação aos ângulos relevantes são descritos apenas para um dos conjuntos de ângulos, no 

entanto, considerando que há outro conjunto de ângulos onde os resultados serão semelhantes. 

Em termos de variação de ângulos no espaço de cores rodado, existe a tendência de os 

melhores resultados do RMI serem concentrados em regiões com ângulos 𝑟 = 0 , 𝑔 ∈
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[15°, 90°] e especialmente em 𝑏 ∈ [295°, 330°]. No caso de RDI, há uma tendência de este 

indicador concentrar os melhores resultados médios para 𝑟 = 0 , 𝑔 ∈ [350°, 25°] e 𝑏 ∈

[295°, 300°]. O valor do ISI segue de perto a evolução do RDI. 

Por outro lado, considerando a variação dos índices relativamente ao valor de limiar 

utilizado na segmentação binária - Thr, há uma tendência de a RMI piorar o seu desempenho 

à medida que o de Thr aumenta. Não é um resultado inesperado, já que a segmentação binária 

promove uma partição da imagem num nível de luminância mais alto, dificultando a obtenção 

de uma correspondência mais precisa nas regiões marcadas como lesões vermelhas. No caso 

do RDI, este possuirá valores mais reduzidos para Thr entre 70% e 75% para ângulos de 

(0,5,300) a (0,15,300). Fora destes intervalos, os valores de RDI, genericamente, tendem a ser 

ligeiramente superiores. O ISI acompanha de perto a evolução do RDI, apresentando um 

ligeiro recuo do valor limiar para os limites entre 65% e 70% devido à influência do RMI (que 

é mais favorável a valores de limiares de binarização mais baixos). 

Temos, portanto, um conjunto de ângulos aproximados que irá servir para uma mais 

rápida e eficiente procura dos sangramentos. No entanto, o estudo descrito não é suficiente 

para eficazmente aplicar de modo automático, dado que a obtenção dos vários índices (RMI, 

RDI e ISI) é aplicado relativamente a uma imagem anotada com lesões vermelhas, a imagem 

de referência. Numa situação de aplicação do método proposto de modo automático, tal 

imagem de referência não existe e como tal os índices calculados não têm significado.  Existe 

então a necessidade de perceber qual(is) a(s) grandeza(s) que melhor poderá(ão) indicar qual 

o melhor conjunto de ângulos pertencente à zona restrita apresentada anteriormente. Para a 

realização desta tarefa, foram testadas várias metodologias usando características das regiões 

de sangramento (área, perímetro, centro de massa, Bounding Box, Solidity, etc.) que se 

mostraram pouco eficazes por si. A opção recaiu em verificar visualmente para cada uma das 

100 imagens de referência do estudo, quais as imagens resultantes (8x3x2=48 imagens 

pertencentes à gama de ângulos referidas anteriormente) que melhor identificam as regiões de 

lesão, registando qual a que melhor se aproxima em termos de localização e forma. Foram 

também registadas quais as imagens que, embora visualmente não parecessem a melhor 

escolha, também seriam boas aproximações 
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Figura 30: Frequência absoluta versus conjunto de ângulos de rotação que fornecem as anotações binárias 

ótimas para as lesões vermelhas, após a inspeção visual para as 100 imagens testadas. 

Da Figura 30 observa-se o histograma que traduz o agrupamento, por conjunto de 

ângulos, dos melhores resultados da inspeção visual das 100 imagens de referência do estudo. 

Verifica-se que há uma concentração de ocorrências dos resultados no conjunto de ângulos 

(0,0,295) e (0,0,300). Como se trata de uma inspeção visual (passível do erro humano), optou-

se por considerar não só os valores dos melhores resultados (dado que podem ser 

eventualmente limitativos), mas também todos os valores das imagens passiveis de marcar 

corretamente a zona de sangramento na imagem de referência e que não foram consideradas 

como sendo a melhor correspondência, isto é, da análise das 100 imagens consideradas, não 

só se considerou o ângulo ótimo, mas também todos aqueles que por inspeção visual se 

assemelham na qualidade do resultado da anotação ao ângulo ótimo (podem ser vários, 

dependendo de cada imagem individualmente, perfazendo um total de 1458 ocorrências). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

(0
,0

,2
9

5
)

(0
,0

,3
0

0
)

(0
,0

,3
0

5
)

(0
,5

,2
9

5
)

(0
,5

,3
0

0
)

(0
,1

0
,2

9
5

)

(0
,1

0
,3

0
0

)

(0
,1

5
,3

0
0

)

(0
,2

0
,3

0
0

)

(0
,2

5
,2

9
5

)

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

co
rr

ê
n

ci
as

Ângulos de rotação (r,g,b)



Capítulo 3 Deteção e Segmentação de lesões vermelhas em VCE 

[ 70 ] 

 

Figura 31: Frequência absoluta de ocorrências versus conjunto de ângulos de rotação que fornecem as 

anotações binárias para as lesões vermelhas das 100 imagens testadas, para os ângulos ótimos e 

subóptimos, após inspeção visual.  

Tal como poderá ser observado na Figura 31, os conjuntos de ângulos (0,0,295) e 

(0,0,300) apresentam os maiores valores de ocorrências, corroborando a informação da Figura 

30. No entanto, observa-se que o conjunto de ângulos (0,5,295) e (0,5,300) poderão ser 

também importantes para a análise de resultados e como tal deverão ser também 

considerados. Estes serão os conjuntos de ângulos a ser verificados de modo automático e 

cujos resultados serão apresentados na subsecção 3.1.3.3. 

3.1.3.2 Considerações da lacunaridade 

Como afirmado na subsecção 3.1.2.3, o uso de lacunaridade no método proposto é 

devido às características excecionais, baseadas em textura, que apresenta para discriminar 

corretamente entre casos de lesões vermelhas e casos sem qualquer lesão. Para a aplicação no 

método proposto, foram obtidos para todas as imagens binárias os valores de lacunaridade 

para os tamanhos de janela deslizante limitados entre 1 e 20. 

Apresentam-se na Figura 32 dois exemplos dos valores de lacunaridade obtidos para 

uma imagem possuindo lesões vermelhas (pontos a vermelho) e para uma imagem sem 
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qualquer lesão (pontos a azul). Pode observar-se que há linhas distintas para o caso de lesões 

vermelhas e o caso normal. As curvas, para o caso de lesões vermelhas, apresentam valores de 

lacunaridade mais elevados devido ao facto de que as zonas de lesões vermelhas serem zonas 

mais compactas do que a mucosa das imagens sem lesões.  

 

Figura 32: Lac(w) normalizada e fitted data Λ(w) versus tamanho da janela deslizante (w) para uma 

imagem de exemplo com lesões vermelhas e outra sem lesões. 

De destacar também o facto de que as curvas de lacunaridade apresentarem uma forma 

semelhante à função quadrática hipérbole e, como tal, poderem ser aproximadas pela equação 

26 sendo que linha a vermelho na Figura 32 a aproximação para o caso da imagem com lesões 

vermelhas e a azul para o caso de imagem sem lesões. 

 Λ(w) =
𝑙

𝑤𝑚
+ 𝑛, 𝑤 = [𝑤𝑚𝑖𝑛, 𝑤𝑚𝑎𝑥], (26) 

onde m representa a convergência de Λ(w), l representa a concavidade da hipérbole e n o 

termo translacional [156]. Este modelo Λ(w) é calculado com base no algoritmo de 

Levenberg-Marquardt para a solução de mínimos quadrados, que é uma excelente 

aproximação da curva de lacunaridade [157]. Essa aproximação permite obter um espaço de 
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características de menor dimensão (reduzindo de 20 valores de lacunaridade para 3 

parâmetros sem degradação significativa da informação). 

3.1.3.3 Avaliação da metodologia 

As experiências foram conduzidas utilizando os classificadores apresentados na 

subsecção 2.4.3, o classificador LDA, o classificador KNN e finalmente o classificador SVM 

implementada com uma função de núcleo de base radial - RBF. O sucesso de classificação do 

método (validade do teste) é medida pelos indicadores mencionados na literatura [77], [147], 

[156], [158] e também pelos métodos de validação cruzada que foram descritos na subsecção 

2.5.2. 

O conjunto de dados utilizado consistiu de 2990 imagens do trato gastrointestinal (214 destas 

contendo lesões vermelhas e as restantes contendo tecido normal). A metodologia foi 

executada no conjunto de dados, para os ângulos mais representativos, descritos anteriormente 

a partir da Figura 31, e produziu os resultados da Tabela 10. Todos os principais valores de 

cada índice são indicados em negrito. 

Da observação da Tabela 10, é de notar que existe um padrão de crescimento dos 

valores de todos os índices com o aumento do Thr, em especial para o ângulo (0,0,300) para 

KNN e para SVM, para o ângulo (0,10,295) para SVM e para (0,10,300) para KNN. Para o 

LDA este padrão não é mantido para o conjunto de ângulos estudado. Para o ângulo (0,5,300) 

e para KNN apenas não se verifica o padrão anterior entre os Thr=80% e Thr=85%, existindo 

uma diferença de 0,21% para a sensibilidade. Para o mesmo ângulo e Thr, mas para o 

classificador SVM, há diferenças ligeiras para a sensibilidade e para a exatidão, ambas 

inferiores a 0,8%. 

Considerando cada índice em particular observamos que para a sensibilidade, a maior 

diferença no valor deste índice surge entre os Thr=65% e Thr=70% e tem o valor de 6,19% 

para o ângulo (0,5,295) para o classificador SVM. Também para este ângulo, para a 

especificidade, a maior variação ocorre para o classificador LDA, entre os Thr=70% e 

Thr=75% e tem o valor de 6,55%. Para a exatidão, a maior diferença surge para o ângulo 

(0,5,295) para o classificador SVM, entre os Thr=65% e Thr=70% e tem o valor de 4,55%; 

Globalmente desta análise pode concluir-se, que os valores de Thr superiores 

apresentam melhores valores para os vários índices em estudo e, portanto, teremos melhores 

classificações para valores de Thr mais altos, no caso seriam Thr=80% ou Thr = 85%. De 
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outra perspetiva, o ângulo (0,0,300) apresenta as taxas mais altas em todos os classificadores e 

indicadores de sensibilidade, especificidade e exatidão para KNN e SVM. No caso da LDA, a 

exatidão apresenta melhores resultados para o ângulo (0,5,300). 

Tabela 10: Resultados da classificação para os vários classificadores. 

 

Considerando o indicador exatidão, observamos que este tem valores de 

aproximadamente 93,68% para o classificador SVM, seguido de 93,18% para KNN e 92,07% 

Sensibilidade 

(%)

Especificidade 

(%)

Exatidão 

(%)

Sensibilidade 

(%)

Especificidade 

(%)

Exatidão 

(%)

Sensibilidade 

(%)

Especificidade 

(%)

Exatidão 

(%)

65 71,94 44,39 69,97 93,19 12,15 87,39 60,55 58,41 60,40

70 83,13 39,72 80.00 93,16 07,94 87,06 64,19 67,29 64,41

75 90,71 48,60 87,69 94,24 14,95 88,56 72,12 81,31 72,78

80 89,81 70,09 88,39 95,28 18,22 89,77 83.00 80,37 82,81

85 86,38 71,50 85,32 95,10 28,97 90,37 81,05 89,72 81,67

65 85,34 48,60 82,71 94,42 17,29 88,90 83,72 67,29 82,54

70 94,16 62,62 91,91 95,75 30,37 91,07 84,37 82,71 84,25

75 93,23 67,76 91,40 96,04 41,12 92,11 88,36 87,38 88,29

80 91,61 83,64 91,04 96,07 49,53 92,74 89,09 91,12 89,23

85 89,99 87,38 89,80 96,51 50.00 93,18 93,62 94,34 93,68

65 71,25 35,98 68,73 93,59 07,48 87,42 62,28 48,13 61,27

70 76,30 43,93 73,98 93,08 07,48 86,96 56,09 64,95 56,72

75 90,20 37,38 86,42 93,73 07,01 87,53 71,33 71,03 71,30

80 86,53 61,21 84,72 94,31 18,69 88,90 82,60 76,64 82,17

85 85,48 66,36 84,11 95,35 19,16 89,90 81,12 85,51 81,44

65 84,47 38,79 81,20 94,27 12,62 88,43 80,91 56,54 79,16

70 93,05 56,54 90,43 94,78 19,16 89,36 84,29 70,56 83,31

75 94,13 65,42 92,07 96,07 30,84 91,40 87.00 85,51 86,89

80 93,01 67,29 91,17 96,43 40,19 92,41 87,61 92,52 87,96

85 90,78 84,11 90,30 96,22 45,33 92,58 86,82 92,99 87,26

65 66,53 39,25 64,58 92,40 06,07 86,22 58,47 53,27 58,09

70 68,80 45,79 67,16 93,16 04,21 86,79 59,22 53,74 58,83

75 69,42 44,39 67,63 93,73 11,68 87,86 69,42 54,67 68,36

80 84,01 52,34 81,74 93,91 13,08 88,13 73,92 76,17 74,08

85 83,61 56,54 81,67 94,52 15,89 88,90 82,31 79,91 82,14

65 76,91 38,32 74,15 93,73 09,81 87,73 68,37 61,68 67,89

70 86,96 39,25 83,55 94,52 14,02 88,76 77,13 61,68 76,02

75 93,55 58,88 91,07 94,70 22,43 89,53 82,67 83,18 82,71

80 91,39 73,36 90,10 95,35 32,24 90,84 86,82 87,85 86,89

85 93,70 68,69 91,91 95,82 39,25 91,77 86,02 93,46 86,56

85,21 56,60 83,16 94,65 21,57 89,42 77,48 75,00 77,30

Classificação

Ângulos de rotação 

(r , g , b )
Thr (%)

LDA KNN SVM

valor médio

(000,000,295)

(000,000,300)

(000,005,295)

(000,005,300)

(000,010,295)

(000,010,300)
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para o LDA. São valores elevados que traduzem uma performance muito boa para o método 

de rotação proposto, mesmo quando aplicado a classificadores distintos. Do modo 

semelhante, a sensibilidade apresenta valores bastante elevados para todos os classificadores 

(KNN tem quase 96,51%, comparando com os 94,16% de LDA e os 93,62% de SVM), o que 

se traduz também numa boa performance do método proposto, neste caso na correta deteção 

de lesões vermelhas em imagens que realmente contém lesões. No caso da especificidade, o 

SVM tem grande margem sobre os outros com 94,34%, possuindo diferenças de 

aproximadamente 7% para LDA e de mais de 44% para KNN. É de facto o índice que 

apresenta maior oscilação nos vários classificadores e dado que este traduz a capacidade de 

corretamente classificar imagens que não possuem lesões vermelhas, verifica-se que há uma 

quantidade considerável de imagens classificadas como possuindo lesões, que na realidade 

não possuem. Em termos práticos apenas o SVM e o LDA apresentam valores aceitáveis para 

este índice, que indica que o método de rotação proposto poderá ser oscilante e dependente do 

classificador na confirmação de imagens que não possuem lesões vermelhas. 

Comparando cada um dos indicadores individuais e para cada um dos classificadores, 

temos que a sensibilidade apresenta melhor desempenho médio para KNN (cerca de 94,65%) 

comparando com o que apresenta para LDA (cerca de 85,21%) e para SVM (cerca de 

77,48%). A especificidade apresenta melhor desempenho médio para SVM (cerca de 75%) 

comparando com o que apresenta para LDA (cerca de 56,6%) e para KNN (cerca de 21,57%). 

Relativamente à exatidão, apresenta melhor desempenho médio para KNN (cerca de 89,42%) 

comparando com a que apresenta para LDA (cerca de 83,16%) e para SVM (cerca de 

77,30%). 

Resumindo, os classificadores produzem resultados muito semelhantes, considerando 

os valores médios, com um ligeiro aumento no desempenho para o classificador SVM 

relativamente a LDA e KNN. Para o ângulo (0,0,300) com Thr = 85%, o melhor classificador 

é de fato SVM, considerando que exatidão, sensibilidade e especificidade são as métricas que 

melhor descrevem o desempenho dos classificadores, como apresentado no estado da arte da 

literatura. 

3.1.4 Conclusões 

Este subcapítulo apresenta um método simples para a análise de imagens de EC, 

baseado numa eficiente rotação do espaço de cor no sentido de promover a deteção efetiva de 
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lesões vermelhas. Os resultados experimentais apresentados, destacaram que a adequada 

rotação do espaço de cor aumenta as características das regiões de lesões vermelhas, a fim de 

categorizar as mesmas de forma mais eficiente. Os ângulos de rotação aplicados no método 

desempenham um papel decisivo no resultado final, dado que é com essa aplicação que se 

promove o destaque das lesões, caso estejam presentes. 

Esta abordagem destaca-se em relação às demais apresentadas na revisão bibliográfica 

na medida em que foi explorada a projeção das componentes de cor das lesões, tendo em 

conta que se poderia também realizar a redução de dimensionalidade na representação das 

lesões para apenas uma componente da nova imagem transformada. 

Em termos de performance, o desempenho do diagnóstico do método proposto exibiu 

alguns resultados legitimamente encorajadores para os 3 classificadores apresentados (LDA, 

KNN e SVM), apresentando valores de exatidão para o melhor teste com aproximadamente 

93,7% para SVM. Efetuando uma comparação com os restantes autores (apresentados na 

Tabela 3), embora esta seja relativa uma vez que os conjuntos de dados usados não são os 

mesmos, este método fica classificado entre os melhores. 

Também se observa que os principais indicadores de desempenho apresentam bons 

resultados e que este método pode encontrar situações em que a presença do sangramento não 

é facilmente observável pelo médico por exemplo, devido a fadiga, taxa de visualização 

elevada, falta ou iluminação excessiva de imagens etc. Tais resultados indicam que o uso 

deste método (ou uma mistura sinérgica com outros apresentados no capítulo 2) pode ser uma 

ferramenta útil para o treino de médicos, especialmente em momentos iniciais da sua 

formação académica ou médica. 

3.2 Deteção e segmentação de lesões vermelhas, aplicando um método de 

AP 

No sentido da tendência mais atual e tendo em contas as vantagens que o AP apresenta 

relativamente aos métodos clássicos de AM, como apresentados na subsecção 2.4.1, foi opção 

investigar também a possibilidade de deteção e segmentação de lesões vermelhas com estas 

novas metodologias. Os resultados desta nova abordagem foram também apresentados na 

publicação [159]. 
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3.2.1 Rede U-Net 

O modelo usado neste estudo é a arquitetura U-Net, proposta por Ronneberger et al. 

[160] com a finalidade de segmentar imagens biomédicas. É uma modificação das RNC e 

apresenta a forma de U devido à forma simétrica apresentada pelo caminho de contração (o 

ramo esquerdo) e o caminho de expansão (o ramo direito), como apresentado na Figura 33. O 

caminho de contração pretende capturar o contexto e o caminho de expansão permite uma 

localização precisa das características. O caminho expansivo possui um grande número de 

canais de características, o que facilita a passagem de informações para camadas de maior 

resolução. Assim, as características de alta resolução no caminho de contração podem ser 

combinadas com a saída interpolada da amostra e fornecer uma melhor localização no 

processo de deteção. 

 

Figura 33: A arquitetura da rede U-Net– adaptada de [160]. 

Resumidamente, no caminho de contração, está presente um padrão repetitivo de duas 

operações de convolução 3x3 aplicadas a uma unidade linear retificada (ReLu) e uma 

decimação - com um passo de 2 - através de uma operação de max pooling 2x2. Por outro 

lado, o caminho de expansão inclui uma operação de interpolação (amostragem ascendente) 

do mapa de características obtido durante o caminho de contração, seguido por uma 

convolução de 2x2 que tem o efeito de reduzir pela metade os canais de características 

(feature channels). Assim, é necessário concatenar com o mapa de características obtidas no 

caminho de contração, seguindo-se duas convoluções 3x3 seguidas de uma ReLu. Finalmente, 
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uma camada convolucional de 1x1 é adicionada para mapear os vetores de características para 

o número desejado de classes. Uma característica desta arquitetura é a necessidade de um 

menor conjunto de dados para o treino da rede quando em comparação com as RNC, algo 

importante quando na presença de estudos com reduzidos conjuntos de dados disponíveis 

cientificamente validados. Para isso, são utilizadas nesta arquitetura, em grande quantidade, 

deformações elásticas que geram uma maior quantidade de dados (data augmentation), a 

partir do conjunto de dados reduzidos, providenciando invariância às deformações 

mencionadas. 

No processo de treino da rede, existem parâmetros configuráveis que deverão ser 

considerados de modo a obter a melhor performance. Na rede U-Net estes são [161]: 

• Batch size: é o número de amostras, do conjunto total de dados de treino, utilizado 

para propagar para a frente e para trás pela rede. 

• Iterations: é o número de passagens (iterações) que são efetuadas com cada sub-

conjunto de dados de tamanho batch size. 

• Epoch: é o número de vezes que cada imagem do conjunto de dados é utilizada no 

processo de treino. 

• Loss Function: é também denominada por função de custo e avalia a penalização 

entre a previsão e a anotação de GT de cada amostra (batch). 

• Learning rate: representa o tamanho do passo para o qual os pesos do modelo são 

atualizados para o optimizador em uso. 

• Decay: é um parâmetro adicional de atualização dos pesos, que induz que os mesmos 

diminuam exponencialmente para zero, quando o processo de atualização destes 

termine. 

• Optimizer: corresponde ao método usado na rede que procura potenciar os parâmetros 

do modelo para o melhor resultado. 

A rede U-Net foi treinada integralmente, o que significa que os pesos são inicializados 

aleatoriamente e otimizados pela propagação inversa. Os restantes detalhes da implementação 

efetuada serão apresentados posteriormente no documento, na subsecção 3.2.3 

3.2.2 Descrição do dataset 

Para este estudo, foi necessário compilar dois conjuntos de dados personalizados com 

imagens do intestino delgado, pelo que nos foi possível apurar, não há conjuntos de dados em 
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VCE disponíveis publicamente com lesões vermelhas anotadas com tamanho adequado para 

treinar a arquitetura U-Net. A estrutura dos dados usados é apresentada na Tabela 11. 

Como critério de compilação do Set 1, decidiu-se ter um conjunto de dados com 

imagens tão diversas quanto possível - de diferentes câmaras e versões, como MiroCam, 

PillCam SB1, SB2 e SB3 - e com diferentes lesões vermelhas, como angiectasias, 

angiodisplasias, sangramento e outros. Tem 3295 imagens dos quais 1131 têm lesões. Este 

conjunto tem um tamanho similar a outros trabalhos mencionados da literatura [20], [42]. 

Todas as lesões foram anotadas manualmente. As imagens têm resolução de 320x320 ou 

512x512, embora todas tenham sido ajustadas para 512x512 quando aplicadas à U-Net. 

Tabela 11: Conjuntos de dados usados para a deteção e segmentação de lesões vermelhas com a rede U-

Net 

 

 

Figura 34: Exemplo de imagem anotada manualmente: a) Imagem com lesão vermelha; b) Máscara 

binária correspondente. 

A Figura 34 apresenta um exemplo de uma imagem e da máscara de anotação 

correspondente. O processo de anotação é consumidor de tempo e subjetivo sendo, por 

exemplo, difícil para um ser humano anotar rigorosamente o limite da região de sangue 

diluído nos fluidos do intestino delgado, o que resulta em anotações com variabilidade 

afetando os resultados da segmentação. 

Set  1 Set  2 Total

Lesões 1131 439 1570

Sem lesões 2164 161 2325

Total 3295 600
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Para o Set 2, foi decidido construir um conjunto de dados contendo uma sequência de 

600 imagens de um vídeo obtido de uma câmara PillCam SB3, para obter uma avaliação do 

modelo mais próximo da realidade clínica. Este contém 73% de imagens com lesões 

vermelhas, cada imagem foi assinalada manualmente como tendo ou não lesões vermelhas, 

tanto para o GT como para o resultado da avaliação da ferramenta SBI presente no software 

RR. Os dados usados no estudo foram submetidos para aprovação ao Conselho de Ética do 

Centro Hospitalar do Porto e a sua disponibilização aprovada, estando disponível 

publicamente em https://rdm.inesctec.pt/dataset/nis-2018-003. 

3.2.3 Detalhes de implementação das experiências 

A rede U-Net foi treinada integralmente com o Set 1 (imagens no espaço de cor RGB 

e com as respetivas máscaras binárias de GT), que foi aleatoriamente dividido em 80% para 

treino e 20% para validação, para detetar e segmentar lesões vermelhas. O treino foi feito 

utilizando o coeficiente de Dice como função de custo, em 3 ciclos de 120 épocas (epochs) 

com o otimizador Adam (deriva de adaptive moment estimation). Este é um algoritmo de 

otimização muitas vezes aplicado em substituição do clássico gradiente descendente 

estocástico (stochastic gradient descendent – SGD), que atualiza os pesos nas várias camadas 

da rede, baseado nos dados de treino. A taxa de aprendizagem foi de 10-4, 10-5 e 10-6 em cada 

ciclo, respetivamente. A avaliação do modelo foi realizada comparando as suas previsões com 

as máscaras anotadas, consideradas como GT, com base nas métricas de avaliação 

apresentadas na subsecção 2.5.1. A rede foi implementada no Python 2.7 e todos as 

experiências foram realizadas numa máquina com um processador Intel Xeon E5-2650 com 

64 GB de RAM. A U-Net foi implementada usando o Keras com o TensorFlow como 

backend e foi acelerada numa GPU NVIDIA GTX-1080Ti (11 GB de memória on-board). 

3.2.4 Resultados e discussão 

A ferramenta SBI e a maioria dos métodos de última geração são usados como 

detetores da presença de sangue. Assim, decidiu-se avaliar o modelo U-Net, treinado no Set 1 

para segmentação, como um detetor e comparar os resultados com os detetores de 

sangramento mais recentes da literatura, com conjuntos de dados superiores a 1000 imagens, 

como se mostra na Tabela 12. Deve ter-se em conta que a comparação relativa com outros 

https://rdm.inesctec.pt/dataset/nis-2018-003


Capítulo 3 Deteção e Segmentação de lesões vermelhas em VCE 

[ 80 ] 

trabalhos é realizada sob diferentes condições experimentais, uma vez que os conjuntos de 

dados são diferentes. 

Tabela 12: Comparação entre a U-Net treinada no Set 1 e trabalhos de estado da arte para a deteção de 

sangramentos. 

 

O modelo U-Net aprendeu muito bem a detetar lesões vermelhas, apresentado falhas 

em 1 imagem classificada como falso negativo (FN) e em 26 imagens como falsos positivos 

(FP). De fato, apresenta muito boa exatidão (ACC=95,88%), sensibilidade (TPR= 99,56%) e 

especificidade (TNR = 93,93%), superando o trabalho de Xiong et al. [162], o mais preciso 

globalmente na revisão da literatura, por um acréscimo de 1,78 % em exatidão e 7,87 % em 

sensibilidade. A especificidade é ligeiramente menor, com uma ligeira diferença de 0,66%, no 

entanto é superior à apresentada nos outros trabalhos da literatura. A partir da análise da 

imagem classificada de falso negativo, verificou-se que esta ocorreu num caso onde a lesão e 

o fundo apresentam cores semelhantes às mostradas na Figura 35, no caso a).[139] 

No caso das 26 imagens classificadas de falsos positivos, em 15 deles o sistema previu 

áreas muito pequenas que poderiam ser ignoradas, surgindo entre as pregas intestinais em 12 

delas, como se exemplifica na Figura 35 (caso b)). Dos 11 casos restantes, 7 permanecem 

duvidosos, mesmo após o resultado de previsão do sistema, uma vez que foram anotados 

manualmente como não contendo lesões vermelhas. No entanto, a U-Net considera-os como 

possuindo lesões e, de facto, dada a dúvida existente, poder-se-á considerar eventualmente 

como correta a classificação. Finalmente, os últimos 4 casos apresentam uma ou várias áreas 

consideráveis, também localizadas nas pregas intestinais, como pode ser visto na Figura 35 

(caso c)). 

Autor(es)
Imagens / 

pacientes

Exatidão 

(%)

Sensibilidade 

(%)

Especificidade 

(%)

Sainju et al. [92] 1500 / 3 93,00 96,00 90,00

Figueiredo et al. [87] 4000 / 10 92,70 92,90 >90,00

Usman et al. [139] 8500 92,00 94,00 91,00

Xiong et al. [162] 3596 / 5 94,10 91,69 94,59

U-Net 3295/ >5 95,88 99,56 93,93
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Figura 35: Exemplos de imagens resultantes da classificação da rede U-Net. As duas colunas à esquerda 

referem-se a imagens originais e suas respetivas anotações manuais (GT); As duas colunas à direita 

mostram a predição da rede U-Net e sua máscara binária resultante; De modo descendente, são 

apresentados os exemplos de classificações como falso negativo (FN) na linha a), 2 casos de falsos positivos 

(FP) nas linhas b) e c) e 2 casos de verdadeiros positivos (TP) nas linhas d) e e). 
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Dois casos de correta classificação como verdadeiros positivos são também 

apresentados na Figura 35, sendo que o caso d) é um exemplo de uma imagem usada no treino 

da rede. Como se verifica neste exemplo, a área assinalada pelo humano e a predição da rede 

nem sempre coincidem exatamente, verificando-se que dada a dificuldade de anotação exata  

por parte do ser humano, a rede poderá indicar zonas mais alargadas que não são 

necessariamente erradas, podendo complementar a anotação inicial do especialista. No caso 

e), apresenta-se uma anotação correta por parte da rede, neste caso para uma imagem de um 

vídeo que não foi usado no processo de treino da rede (dai não possuir a máscara de anotação 

na 2ª coluna). Para este exemplo observa-se que a rede, para um caso claro de anotação 

conseguiu não só detetar corretamente como também aproximar muito bem da zona 

identificada como possuindo uma lesão vermelha. 

A métrica de segmentação para lesões vermelhas foi obtida a partir da avaliação das 

imagens do Set 1 classificadas de verdadeiros positivos (TP), considerando a média aritmética 

do coeficiente de Dice (DICE=87,08%). Este coeficiente é influenciado pela segmentação 

manual do GT, principalmente nas regiões de fronteira do sangue diluído nos fluidos do 

intestino delgado. Na literatura, este resultado pode ser comparado ao estudo apresentado por 

Tuba et al. [163], que apresenta um valor médio de Dice de 84%. Neste caso, a arquitetura U-

Net apresenta um acréscimo de 3,08% na métrica de desempenho, o coeficiente de Dice. 

De modo a obter valores de referência e segundo Yung et al. [164], a ferramenta SBI 

para cenários clínicos de sangramento ativo no intestino delgado, apresenta alta sensibilidade 

(TPR=98,8%), embora apresente baixa especificidade (TNR=64,6%). Para cenários clínicos 

de deteção de patologias com potencial de sangramento, os valores apresentados são ainda 

mais moderados, sendo TPR=55,3% e TNR=57,8%. Para obter uma comparação mais justa, o 

modelo U-Net foi avaliado com 600 imagens consecutivas pertencentes ao intestino delgado 

(Set 2) e comparados com a resposta da ferramenta SBI, sendo os resultados apresentados na 

Tabela 13. 

Tabela 13: Comparação entre a U-Net (treinada no Set 1) e a ferramenta SBI, quando aplicados ao Set 2. 

 

Exatidão 

(%)

Sensibilidade 

(%)

Especificidade 

(%)

SBI 69,17 57,86 100,00

U-Net 96,83 99,09 90,68



Capítulo 3 Deteção e Segmentação de lesões vermelhas em VCE 

[ 83 ] 

Com 4 imagens classificadas como falsos negativos (FN) e 15 como falsos positivos 

(FP), a U-Net obteve uma exatidão muito boa (ACC=96,83%) e uma excelente sensibilidade 

(TPR=99,09%), muito melhor do que o SBI, com 185 imagens classificadas como falsos 

negativos. A U-Net supera o SBI em mais 27,66% na exatidão e mais 41,23% em 

sensibilidade, embora na especificidade seja superado pelo SBI (sem imagens classificadas de 

falsos positivos) em mais 9,32%. Saliente-se que os 15 falsos positivos (FP) que foram 

erradamente classificados contêm pequenas áreas nas pregas intestinais, semelhantes ao 

apresentado na Figura 35 para o caso b). 

Na Figura 36 apresenta-se uma visão interessante do desempenho da U-Net para a 

aplicação clínica. O gráfico mostra a sequência do Set 2 com a área (total de pixéis) das lesões 

vermelhas segmentadas pela U-Net impressas a cor preta, tendo como plano de fundo as 

imagens anotadas com lesões vermelhas (GT) e que são representadas a cor vermelha. A azul 

são apresentadas as imagens que são detetadas como tendo lesões vermelhas por parte da 

ferramenta SBI. 

 

Figura 36: Gráfico da área segmentada pela U-Net versus deteção de sangramento no GT e pela 

ferramenta SBI. 

Nas primeiras 150 imagens da sequência não há lesões vermelhas. Pode ser visto que 

existem algumas imagens com áreas muito pequenas (pontos pretos) que são detetados pela 

U-Net, mas não são reconhecidos como lesões vermelhas pelo humano. O SBI não deteta 

qualquer lesão vermelha até aproximadamente à imagem 160, onde a U-Net é de cerca de 104 

pixels. Após a imagem 150, o humano marcou quase todos as imagens como possuindo lesões 

vermelhas, como pode ser visto pela cor vermelha contínua. A área a preto da U-Net tem uma 

correspondência muito boa com o GT, como esperado (exatidão de 96,83%) e também traduz 

a quantidade de sangue em cada imagem pela altura da risca a preto. Pode observar-se uma 
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continuidade coerente da quantidade de sangue ao longo da sequência e também nas poucas 

imagens sem lesões vermelhas no intervalo ao redor das imagens 340 e 390. O SBI mostra 

muitas classificações de lesões vermelhas como falso negativo (FN), destacadas na frequente 

descontinuidade da cor azul, de acordo com a exatidão de 69,17%. No gráfico, parece que o 

SBI está ajustado para identificar lesões vermelhas sem falsos positivos, como indica a 

especificidade de 100%. 

Assim, pode-se afirmar que o modelo U-Net obteve um bom desempenho na deteção e 

segmentação de lesões vermelhas em vídeos de endoscopia e apresenta alto potencial para ser 

aplicável em ambiente clínico real. 

3.2.5 Conclusões 

Neste subcapítulo foi aplicada a rede U-Net na deteção e segmentação de lesões 

vermelhas em vídeos de endoscopia. O modelo da U-Net aprendeu muito bem a detetar lesões 

vermelhas, superando os trabalhos que apresentaram os melhores resultados na literatura da 

especialidade, com acréscimos percentuais de 1,78% na exatidão e de 7,87% na sensibilidade, 

no entanto com uma especificidade menor em 0,66%. Ainda como detetor, foi avaliada 

também a rede numa uma sequência de imagens e comparada com a ferramenta SBI, 

atingindo valores percentuais mais elevados de exatidão e de sensibilidade (acréscimo de mais 

27,66% e 41,23%, respetivamente). O SBI tem uma especificidade de 100%, que corresponde 

a mais 9,32% do que o modelo U-Net. Como segmentador, apresenta um acréscimo de 3,08% 

no coeficiente de Dice relativamente ao melhor desempenho relatado na literatura, 

apresentando o valor de 87,08%, dando também boas indicações de utilidade para a exibição 

das zonas de lesão aos clínicos. 

Assim, o modelo U-Net obteve um excelente desempenho geral na deteção e 

segmentação de lesões vermelhas em vídeos de endoscopia, apresentando um alto potencial 

para ser útil em ambientes clínicos. 
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CAPÍTULO 4 

DESLOCAMENTO DA CE, APLICANDO AP 

 

O quarto capítulo centra-se no problema da localização da cápsula endoscópica no 

interior do trato gastrointestinal. Apresenta-se uma abordagem, aplicando um método 

de homografia baseado numa abordagem de aprendizagem profunda, para obter um 

deslocamento percentual entre imagens consecutivas do vídeo endoscópico. 

 

 

 

Como já apresentado, a CE é o principal método de inspeção do intestino delgado, 

dadas as dificuldades anatómicas das endoscopias altas ou das colonoscopias. Para que se 

possa maximizar o potencial desta tecnologia, existem desafios que ainda se mantém, no que 

diz respeito ao auxílio ao diagnóstico médico na procura de lesões ou patologias, mas também 

desafios na localização da cápsula endoscópica no intestino delgado. 

A falta de referências anatómicas no intestino delgado leva a que seja excecionalmente 

difícil fazer uma estimativa da posição da cápsula sem informações adicionais, pelo que 

métodos que possam fornecer essas informações adicionais são valiosos aos médicos para 

diagnóstico ou intervenções cirúrgicas. Esta informação de localização pode ser fornecida em 

termos de posição tridimensional no corpo humano ou por percentagem de distância 

percorrida dentro do intestino delgado, que combinado com a experiência o médico 

especialista, será útil ao localizar a cápsula no corpo humano. 

Existem, no entanto, algumas condicionantes que deverão ser consideradas, 

nomeadamente a reduzida frame rate que por vezes existe, o que pode provocar a falta 

sobreposição em imagens consecutivas. Outra condicionante é a grande quantidade de 
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sequências contendo imagens não informativas (foram consideradas as imagens possuindo 

resíduos verdes ou bolhas) que ocultam características relevantes do trato GI. Os movimentos 

peristálticos próprios do intestino são também uma fonte de instabilidade nas medidas 

obtidas, dado que o meio ambiente circundante da cápsula sofre também alterações e os 

movimentos detetados podem não corresponder a movimento real da cápsula. Existe também 

a dificuldade adicional de não existirem em quantidades suficientes dados anotados da 

posição e movimentação da cápsula no intestino, pelo que se aplicam métodos de 

aprendizagem não supervisionados ou então métodos supervisionados com anotações gerados 

artificialmente. 

4.1 Dataset 

4.1.1 Dataset global 

O conjunto de dados utilizado neste trabalho é constituído por 111 vídeos completos e 

anonimizados, que foram capturados por intermédio de cápsulas do tipo PillCam SB3. Os 

vídeos capturados por este tipo de cápsula têm um deslocamento sem unidades anexadas, que 

é baseado em pontos de referência anotados pelo médico (nomeadamente a primeira imagem 

do duodeno e a válvula ileocecal) e na matriz de sensores de radiofrequência colocados no 

paciente. Este deslocamento, embora não possa ser usado como ground-truth para o treino da 

RN, pela dificuldade de extrair essa informação do software RR, irá permitir a aferição do 

método que será proposto.  

De salientar também que o software de vídeo que compila os dados em bruto 

adquiridos em cada vídeo de diagnóstico aplica uma compilação que reduz bastante o número 

de imagens no vídeo, eliminando aquelas que considera redundantes. Essas imagens 

removidas poderiam reduzir, potencialmente, a sobreposição entre imagens em alguns casos 

(como se apresenta na Figura 37), podendo o frame rate diminuir para um valor tão baixo 

como 0.7 fps depois de aplicada essa técnica (sendo o tabelado pelo fabricante entre 2 a 6 

fps). É importante referir que para extrair as sequências de imagens dos vídeos utilizados foi 

necessária a utilização do software Sensarea [165]. 
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Figura 37: Imagens consecutivas sem sobreposição, adquiridas de câmara PillCam SB3. 

Do conjunto total de imagens extraídas dos vídeos mencionados e dado que o número 

de imagens não informativas (contendo bolhas ou resíduos verdes que fazem oclusão da 

mucosa) é significativo, houve a necessidade de eliminá-las do conjunto de dados a utilizar, 

através de uma abordagem baseada na cor dominante das imagens da sequência. É obtida a 

cor dominante de cada imagem no espaço de cor RGB e repetido o processo para todo o 

conjunto de dados. Com esse resultado, aplica-se a transformação do valor da cor dominante 

para o espaço de cor HSV, dado ser mais fácil a identificação dos tons verdes característicos 

das imagens não informativas. Alguns exemplos são apresentados na Figura 38. 

 

Figura 38: Imagens com resíduos que ocultam a mucosa, adquiridas de câmara PillCam SB3, 

consideradas não informativas. 

Uma dada imagem é considerada como não informativa e descartada do conjunto de 

dados final se o valor da cor dominante na componente H (hue) está compreendida entre 21 e 

80, intervalo que foi obtido empiricamente através de extensos testes. Para este intervalo, 

obteve-se que cerca de 17% a 28% das imagens pertencentes ao intestino delgado são não 

informativas e, portanto, passiveis de ser descartáveis. 
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Por outra perspetiva, a aplicação deste algoritmo de seleção de imagens consome 

bastante tempo devido ao numero elevado de imagens, apresentando também uma precisão 

que é ainda melhorável, já que pode detetar imagens com cor verde como cor dominante e, no 

entanto, ainda serem informativas ou então pode falhar a deteção de imagens com bolhas que 

não apresentam cor dominante verde e que podem promover a oclusão da mucosa. 

4.1.2 Dataset sintético 

Para a implementação do método que é proposto, serão baseadas as experiências em 

arquiteturas AP, mais especificamente nas redes HomographyNet, exigindo assim dados 

anotados que não possuímos e que teremos de gerar através de transformações artificiais, para 

obter o conjunto de dados de ground-truth. As redes foram projetadas para receber como 

entradas duas imagens empilhadas em escala de cinzas de dimensões 128x128 pixéis, 

denominadas de patches e que são um recorte das imagens obtidas da câmara endoscópica de 

dimensões 320x320 pixéis, que são relacionadas entre si através de uma matriz de 

homografia. 

Este conjunto de dados sintético foi gerado de modo a assemelhar-se às 

transformações reais que ocorrem entre duas imagens consecutivas, gerando aleatoriamente 

uma grande variedade de transformações e introduzindo artefactos de ruído. Apresenta-se 

detalhado o algoritmo de 7 passos para a criação do conjunto de dados sintético, baseado na 

homografia por 4 pontos que será descrita na subsecção 4.2.1, onde recebe uma imagem RGB 

de 320x320 pixéis e disponibiliza dois patches empilhados, em escala de cinzas, com 

128x128 pixéis: 

1) Converter a imagem endoscópica original para escala de cinzas; 

2) Obter o patch com 128x128 pixéis (quadrado azul na Figura 39 a)) da imagem de 

intensidade obtida de 1). As coordenadas dos vértices do patch são geradas 

aleatoriamente dentro de valores que permitam manter a região quadrada, o que levará 

a que possam ser incluídas diferentes características para cada par de imagens criado a 

partir de uma dada imagem; 

3) Adicionar uma perturbação, que é a soma de valores aleatórios, em cada uma das 

coordenadas dos vértices do patch (quadrado verde na Figura 39 a)); 

4) Com os pontos de perturbação e com os vértices originais do passo 2), obter a matriz 

de homografia (K) que mapeia os pixéis da imagem original na imagem com 
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perturbações aleatórias. Seguidamente, calcular a matriz inversa (K-1) e aplicar na 

imagem original de 320x320 pixéis de modo a obter a imagem deformada; 

5) Usar as coordenadas dos vértices, sem perturbações, gerados no passo 2) na nova 

imagem deformada (quadrado verde na Figura 39 b)), para obter um novo patch de 

128x128 pixéis; 

6) Introduzir diferentes artefactos com níveis aleatórios de intensidade e com uma dada 

probabilidade. Como exemplos aumento/diminuição da intensidade dos pixéis com 

40% de probabilidade ou distorção Gaussiana com 30% de probabilidade; 

7) Obter o patch com a perturbação empilhado sobre o patch original, de modo a criar 

uma imagem 128x128x2 e devolver o offset entre as coordenadas dos vértices do 

patch perturbado e do original. Estes offsets irão formar a homografia de 4 pontos que 

será usada como anotação. 

 

Figura 39: a) Imagem original com patch sem perturbações (azul) e patch com perturbação (verde); b) 

Imagem deformada com o patch original sem perturbações projetado (azul) e com a localização do patch 

original sem perturbações (verde). 

O processo mencionado é aplicado 3 vezes para cada imagem, representando um 

aumento considerável no tamanho do conjunto de dados. Destes dados, 75% são usados para 

treino da rede (7 303 680 amostras) e os restantes 25% para o teste (2 711 040 amostras). 

4.2 A arquitetura do método 

Para fazer face aos desafios mencionados, de modo a auxiliar as necessidades dos 

especialistas, apresenta-se na Figura 40 uma proposta para o método de localização da CE. 
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Esta possui 4 entradas: as imagens endoscópicas, a matriz de calibração da câmara, os pontos 

de referência topográficos do trato GI e informações sobre a cápsula e o intestino delgado. 

As imagens endoscópicas são os dados com que irá ser efetuada a aprendizagem 

(treino) do sistema e posteriormente o teste de performance (validação) do mesmo. Os pontos 

de referência topográficos correspondem às anotações médicas que indicam o início do 

intestino delgado (duodeno) e o seu termino (válvula ileocecal). A matriz intrínseca é 

necessária para que o sistema obtenha as características da câmara usada para capturar os 

vídeos endoscópicos. Por último, as informações da cápsula são os valores médios e máximos 

de deslocamento entre imagens consecutivas da cápsula no interior do intestino delgado e as 

informações do intestino delgado são as medidas características deste órgão, como o 

comprimento mínimo, o comprimento máximo e o diâmetro médio. 

 

Figura 40: Arquitetura para a estimação do deslocamento. 

Para obter a informação da posição a partir destas entradas, foi opção usar uma 

abordagem de odometria por visão por computador, que não usa qualquer tipo de hardware 

externo à cápsula de modo a minimizar o desconforto de utilização ao paciente. É baseada 

numa estimação com base na homografia entre imagens, que não existe formalmente, dado 

que a homografia em visão por computador, descreve o mapeamento projetivo do plano de 

uma imagem noutra imagem. Porém, considera-se a homografia uma boa aproximação, dado 

que tipicamente as imagens consecutivas das sequências endoscópicas possuem poucas 

mudanças possibilitando o mapeamento das características de uma dada imagem para a 

seguinte. Esta abordagem permitirá obter um deslocamento por imagem em percentagem após 

a aplicação de um método de AP realizado pela rede HomographyNet, que será detalhada na 
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subsecção 4.2.1, e que demonstrou melhor desempenho quando comparado com outros 

métodos do estado da arte [145]. 

Para a utilização da HomographyNet, o conjunto de dados necessita de uma 

preparação prévia antes de ser adicionado como entrada no sistema (detalhado na subsecção 

4.1.1), dado que a rede produz uma previsão de homografia que é então usada para calcular o 

deslocamento entre as imagens. Então, esta informação de deslocamento é fundida com as 

outras informações sobre cápsula e intestino delgado, já mencionadas, de modo a obter um 

deslocamento final por imagem em percentagem. A inclusão de informações anatómicas e 

especificas da cápsula são necessárias com o intuito de detetar previsões anómalas de 

deslocamento e preencher as lacunas deixadas por imagens não informativas que foram 

descartadas. 

4.2.1 A homografia e as suas variações 

4.2.1.1 Homografia clássica 

A homografia planar descreve o mapeamento do plano de uma dada imagem noutra 

imagem ou então a relação entre quaisquer duas imagens da mesma superfície planar, 

assumindo que não há distorção, e usando o modelo clássico da câmara pinhole - câmara cujo 

modelo consiste numa parede com uma abertura tão pequena, em que apenas um raio de luz é 

projetado para o plano da imagem. Mais detalhes sobre os modelos e as relações 

trigonométricas são apresentados, por exemplo, por Bradski e Kaehler [166]. 

Matematicamente a matriz de homografia é representada por uma matriz de 3x3 [167]: 

 𝐻 = [

ℎ1 ℎ2 ℎ3
ℎ4 ℎ5 ℎ6
ℎ7 ℎ8 ℎ9

] (27) 

onde tipicamente o valor ℎ9 = 1  devido ao fato da homografia ser representada por 8 

parâmetros. O mapeamento de um ponto genérico da imagem de referência (p) na 

correspondente imagem alvo (p'), é dado por: 

 𝑝′ = 𝐻 ∙ 𝑝 (28) 

considerando que os pontos p=(u,v,1)T e p'=(u',v',1)T são bidimensionais e estão representados 

por coordenadas homogéneas. 

Existem duas aproximações tradicionais de métodos de estimação de homografia, os 

métodos diretos e os baseados em características [168]. Resumidamente, os métodos diretos 
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tentam combinar cada pixel, distorcendo uma imagem em relação à outra e comparando a 

intensidade do pixel por meio de uma métrica de erro, por exemplo, a soma quadrática das 

diferenças. A procura dos parâmetros da homografia é iniciada aleatoriamente e são depois 

refinados, através de técnicas de otimização, de modo a minimizar uma dada função de custo 

(por exemplo, gradiente descendente). As limitações destas metodologias são essencialmente 

as dificuldades de convergência da função de custo, que se traduzem em baixa eficiência 

computacional [169]. 

Dadas as desvantagens apresentadas, na realidade os métodos mais usados são os 

baseados em características, onde os pontos de características (feature points) são detetados e 

descritos com descritores locais e invariantes (SIFT, por exemplo). Dos vários feature points 

detetados, são verificadas quais as reciprocidades no par de imagens, para encontrar pelo 

menos 4 pontos correspondentes, utilizando métodos de pesquisa por "força-bruta" ou 

pesquisas baseadas em vizinhanças. Como cada feature point fornece 2 graus de liberdade, 

podemos calcular a homografia com 8 graus de liberdade, ou seja, com 4 correspondências, 

usando a Transformação Linear Direta (Direct Linear Transformation – DLT) [170], [171]. 

Em resumo, embora os métodos baseados em características mostrem vantagens em 

termos de desempenho, eles também podem ser imprecisos quando não conseguem encontrar 

um número satisfatório de pontos característicos. 

4.2.1.2 Homografia por 4 pontos 

Em Baker et al. [172] foram apresentados novos métodos de melhoria da performance 

de parametrização da homografia e segundo os autores a homografia por 4 pontos mostrou 

mais robustez e melhor desempenho. Esta parametrização é baseada na localização das 

extremidades das imagens, em vez de separar a transformação homográfica na parte de 

rotação e de translação, como nas abordagens clássicas [145]. A parametrização é efetuada a 

partir da equação 28, considerando que cada pixel dos cantos da imagem (u,v,1)T podem ser 

transformados, através da matriz 3x3 de homografia, para calcular (u',v',1)T. Expandindo pelo 

menos para quatro pontos, de modo a calcular Δu = u'-u e Δv = v'-v, é possível reconstruir a 

matriz de homografia (com o algoritmo DLT por exemplo), como se mostra na Figura 41. 
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Figura 41: Mapeamento direto da matriz de homografia de 4 pontos para a matriz de homografia 3x3 – 

extraído de [145]. 

4.2.1.3 Homografia em AP 

Mais recentemente, houve também abordagens para a melhoria da estimação da 

homografia diretamente a partir de métodos AP, supervisionados e não supervisionados.  

No caso nos métodos supervisionados, a contribuição mais relevante é apresentada 

pela proposta de 2 modelos de RNC, a Classification HomographyNet e a Regression 

HomographyNet [145], que se apresentam na Figura 42. 

 

Figura 42: a) HomographyNet – rede convolucional para estimação de homografia; b) topo da rede de 

classificação (esquerda) e topo da rede de regressão (direita) – extraído de [145]. 

Estas redes tem como entradas duas imagens em escala de cinzas empilhados 

(dimensões de entrada de 128x128x2) que são relacionadas pela matriz de homografia. São 

aplicados filtros 3x3 com funções de ativação Batch-Norm [173] e unidade linear retificada 
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(ReLu) e são compostos por 8 camadas convolucionais e duas camadas totalmente 

conectadas. Após cada duas convoluções, ocorre uma decimação - com um passo de 2 – 

através de uma operação 2x2 de max pooling. As quatro primeiras camadas convolucionais 

incluem 64 filtros cada, enquanto que as quatro últimas incluem 128 filtros. Ambas as redes 

permanecem semelhantes até às camadas finais. A rede de regressão exibe uma camada final 

de 8x1, produzindo os parâmetros de homografia de 4 pontos e usa como função de custo 

durante o treino a perda euclidiana (L2) – equação 29: 

 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑒𝑎𝑛(𝐿2) ∶ 
1

2
∙  𝑝(𝑥) − 𝑞(𝑥) 2 (29) 

A rede de classificação utiliza a função de ativação softmax como camada final e usa 

como função de custo a cross entropy durante o treino, sendo capaz de gerar resultados com 

elevada confiança para cada um dos potenciais cantos da imagem [145]. 

 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦: −∑𝑝(𝑥) ∙ log(𝑞(𝑥))

𝑥

 (30) 

Uma melhoria apresentada por Bautista1, que propôs uma arquitetura baseada em 

MobileNets, que são redes com modelos mais leves computacionalmente (as diferenças 

significativas são apresentadas nas camadas convolucionais) e que foram desenvolvidos para 

aplicações de visão para dispositivos móveis ou embebidos [174]. 

Pelo que foi apurado em termos de métodos não supervisionados de estimação da 

homografia, apenas existe uma proposta de Nguyen et al. [167] onde executa a minimização 

de uma métrica de erro baseada na intensidade dos pixéis, que apresenta a grande vantagem 

de não exigir dados anotados. Neste caso, a função de custo é dada pela equação 31: 

 𝐿𝑃𝑊 =
1

|𝑝𝑖|
∙∑|𝐼𝐴(ℋ(𝑝𝑖)) − 𝐼𝐵(𝑝𝑖)|

𝑝𝑖

 (31) 

sendo IA e IB um par de imagens, cujos pixéis são representados por coordenadas homogéneas, 

pi=(xi, yi,1)T e ℋ(𝑝𝑖)  corresponde às coordenadas dos pixéis distorcidos segundo a 

homografia de 4 pontos. 

                                                 

 

 

1 https://github.com/baudm/HomographyNet 

https://github.com/baudm/HomographyNet
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4.2.2 Calibração da câmara 

A calibração permite a estimação dos parâmetros do conjunto entre a lente e o sensor 

de imagem de uma câmara. Estes parâmetros podem ser aplicados para a correção da 

distorção da lente, medir um objeto em unidades reais ou determinar a localização da câmara 

em relação em relação à cena. 

Os detalhes inerentes à obtenção da matriz de calibração são obtidos dos modelos geométricos 

de câmaras pinhole, sendo que a matriz fundamental dada pela equação 32: 

 𝐾 = [
𝑓 0 𝑐𝑥
0 𝑓 𝑐𝑦
0 0 1

] (32) 

em que f é a distância focal e cx e cy são as coordenadas do centro ótico [166], [175]. Na 

Figura 43 apresenta-se uma representação simplificada dos parâmetros intrínsecos da câmara, 

em que W e H são a largura e a altura da imagem respetivamente. 

 

Figura 43: Parâmetros intrínsecos simplificados de uma câmara– extraído de [175]. 

Para obter a calibração da câmara endoscópica, foi utilizada a Single Camera 

Calibrator App do software Matlab, como se apresenta na Figura 44. 
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Figura 44: Camera Calibrator App, do software Matlab. 

O procedimento de calibração é iniciado com a captura de várias imagens de um 

tabuleiro com xadrez com a câmara PillCam SB3, sendo necessário conhecer a medida do 

lado de cada quadrado (2 mm neste caso) e também um valor de limiar para eliminar outliers 

devido a erros de reprojeção. Assim a matriz intrínseca ou de calibração (K) e os coeficientes 

de distorção (Cdist) são dados por: 

 𝐾 = [
160,7178 0 165,6875

0 161,2821 161,1860
0 0 1

] (33) 

 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡 = [−0,0218 − 0,23537,3532−4 − 0,00690,0914] (34) 

4.2.3 Marcos topográficos anatómicos 

As referências topográficas anatómicas são as imagens anotadas e identificadas pelos 

médicos como sendo zonas de transição entre órgãos ou zonas do mesmo órgão com 

características morfológicas diferentes. São geralmente anotadas num sistema CAD, além das 

demais marcações de lesões ou anomalias que possam existir quando efetuam o diagnóstico 

através da visualização do vídeo. 

Em Cunha et al. é apresentado um estudo de segmentação topográfica automática e 

são definidas com clareza as zonas do TG [176]: 

1) Entrada: É uma zona topográfica muito pequena que fica definida entre o início do 

vídeo do exame endoscópico e a entrada no estômago. Clinicamente, para a 
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endoscopia por cápsula é praticamente irrelevante, dado que a passagem da cápsula 

endoscópica é muito rápida e estas zonas podem ser observadas com mais detalhe com 

a endoscopia alta. 

2) Estômago: Começa na junção esogástrica (também conhecido por cárdia ou z-line) e 

termina no piloro. É uma zona clinicamente relevante embora seja difícil de visualizar 

eventos claramente devido ao movimento errático da cápsula no interior do estômago. 

Esta área possui uma cor levemente avermelhada e é bastante lisa. 

3) Intestino delgado: É a secção mais importante para o exame endoscópico por cápsula, 

não só devido ao elevado número de eventos que podem ser detetados nesta zona, mas 

também pelo facto de a endoscopia convencional não conseguir verificar a totalidade 

deste órgão. Na sua extensão fornece grande superfície para a digestão e absorção, 

sendo constituída pelas pregas circulares, vilosidades e microvilosidades. É composto 

por 3 zonas: a inicial é o duodeno, o jejuno que corresponde à parte central e o íleo já 

nas proximidades do intestino grosso, sendo então o seu início imediatamente depois 

do piloro, já no duodeno e terminando na válvula ileocecal. 

4) Intestino grosso: É a última secção do trato GI, começa na válvula ileocecal e termina 

no orifício anal. No intestino grosso são acumulados os resíduos da digestão, as fezes. 

É composto por 3 zonas: a inicial é o ceco, seguindo-se o cólon (que também se 

subdivide em 4 partes: cólon ascendente; cólon transverso - que atravessa a cavidade 

abdominal da direita para a esquerda; o cólon descendente; e o cólon sigmoide) e por 

fim o reto. 

Para o estudo que é apresentado, estamos interessando na localização do início do 

intestino delgado (a primeira imagem do duodeno) e do seu término (a válvula ileocecal) para 

que se possam limitar as sequências com que se alimenta a rede HomographyNet. 

4.2.4 Informações da cápsula endoscópica e do intestino delgado 

As informações da cápsula e do intestino delgado (ver Figura 40 ) são informações 

necessárias para a estimação do deslocamento percentual. As informações da cápsula são os 

valores médios e máximos de deslocamento entre imagens consecutivas da cápsula no interior 

do intestino delgado. Estas foram apresentadas no estudo de Bao et al. [177] e serão aplicadas 

para a obtenção da estimativa do deslocamento. 
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As informações do intestino delgado são as medidas características do órgão, como o 

comprimento mínimo, o comprimento máximo, o diâmetro médio etc., que dependem da faixa 

etária dos indivíduos e que foram apresentados por Haworth et al. [178]. 

4.3 Detalhe de implementação das experiências 

O treino das redes apresentadas irá utilizar o conjunto de dados sintetizados, descrito 

na subsecção 4.1.2, de modo a minimizar a função de custo L2 (equação 29), e também 

utilizando uma métrica adicional – equação 35: 

 𝑀𝑒𝑎𝑛𝐶𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑀𝐶𝐸) = 
1

𝑛
∑√∑(𝑝𝑖,𝑘 − 𝑞𝑖,𝑘)

2
4

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

 (35) 

sendo n o número de pares de imagens usadas, pi,k os valores previstos, qi,k os valores reais de 

cada extremo de cada par de imagens. A MCE introduz um modo intuitivo de verificação do 

sucesso do treino da rede. Outros parâmetros finais de treino da rede foram batch size de 64 

em 9 épocas (epochs) com o optimizador gradiente descendente estocástico (SGD), com uma 

taxa de aprendizagem de 0,005 e com o parâmetro momentum de 0,9. O parâmetro 

momentum, que varia entre 0 e 1, influencia a função objetivo modificando o tamanho dos 

passos, tentando saltar de um mínimo local na procura do possível mínimo global. Isso evitará 

que o algoritmo fique preso num mínimo local, produzindo resultados subótimos, em vez de 

atingir os mínimos globais. 

4.4 Resultados e discussão 

Apresentam-se de seguida os vários resultados obtidos, em termos de treino e 

validação das redes aplicadas nos conjuntos de dados sintéticos e posteriormente em 

conjuntos de imagens endoscópicas reais. Finalmente são apresentados os resultados obtidos 

em termos de percentagem de deslocamento no trato GI. 

4.4.1 Conjunto de dados sintético 

Nesta subsecção detalham-se os resultados obtidos do treino e teste, para as 9 épocas 

de treino, das redes descritas na secção anterior, que se apresentam nas Figura 45 e Figura 46, 
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para os casos da HomographyNet de regressão e para o modelo MobileNet HomographyNet 

respetivamente. 

 

Figura 45: Resultados da HomographyNet de regressão (em pixéis): Da esquerda para a direita, 

representação da perda euclidiana (L2) e MCE. A azul apresentam-se os valores de treino e a laranja os de 

verificação. 

 

Figura 46: Resultados da MobileNet HomographyNet (em pixéis): Da esquerda para a direita, 

representação da perda euclidiana (L2) e MCE. A azul apresentam-se os valores de treino e a laranja os de 

verificação. 

Verifica-se que a rede HomographyNet de regressão apresenta um desempenho 

consideravelmente pior, mostrando muita dificuldade para minimizar o erro, no conjunto de 

dados de teste, embora empiricamente tenha sido determinado que o modelo de regressão 

convergiu corretamente antes de adicionarmos artefactos de ruído (na forma de mudanças de 

intensidade de pixéis e distorção Gaussiana) no conjunto de dados sintético. 

Considerando o modelo MobileNet, não só apresenta um desempenho melhor que o 

modelo de regressão, mas também é mais eficiente nas predições e mais rápido a treinar a 

rede (devido à sua estrutura mais reduzida como modelo de RNC). Os melhores resultados 
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foram obtidos após 9 épocas de treino do modelo baseado em MobileNet, com o valor médio 

de perda da função de custo de 0,0029 e com o MCE de 1,3590 pixéis, no conjunto de dados 

de treino. Tendo em conta que as imagens de entrada do modelo têm 320x320 pixéis de 

dimensões, o MCE apresentado é praticamente desprezável. Apresentam-se na Figura 47 

alguns exemplos que demonstram a precisão método. 

 

Figura 47: Exemplos apresentando a precisão das predições da rede MobileNet HomographyNet. As 

linhas azuis representam os patches distorcidos e as linhas verdes os patches previstos pela rede. 

Dos exemplos apresentados é de destacar a sobreposição quase perfeita entre a 

predição da rede (linha verde) e a anotação de ground-truth (linha azul), efetivando o bom 

desempenho do modelo MobileNet HomographyNet para o conjunto de dados sintético. 

4.4.2 Conjunto de dados reais 

Apresentam-se de seguida os testes do modelo, baseado na rede MobileNet 

HomographyNet, treinado com os dados sintéticos, que como foi referido obteve um melhor 

desempenho. Para testar num conjunto de dados reais, será avaliada a previsão de homografia 

de 4 pontos para duas imagens consecutivas da sequência endoscópica, havendo também o 

desafio de avaliar a precisão do resultado não existindo ground-truth para usar como 

comparação. Optou-se então por efetuar a deformação da primeira imagem do par de imagens 

a considerar, aplicando a homografia de 4 pontos descrita anteriormente e de seguida 

comparar a sua similaridade. 

As imagens endoscópicas possuem as dimensões de 320x320 pixéis, pelo que tende a 

haver distorção nas suas extremidades, típica das câmaras com lentes de grande abertura 

angular, ao passo que quando utilizando os patches centrados da imagem essa distorção seria 

mínima. Será necessário então ter em conta, além da matriz intrínseca (K), os coeficientes de 

distorção (Cdist) de câmara (obtidos na subsecção 4.2.2) para remover essa característica das 
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imagens. Na Figura 48 observa-se um exemplo da melhoria das previsões da rede, explicado 

pela consistência espacial adicionada na imagem que a compensação da distorção fornece. 

 

Figura 48: Comparação entre predições da rede com imagens com e sem distorção. Da esquerda para a 

direita: primeira imagem do par, segunda imagem do par e a primeira imagem distorcida para a 

perspetiva da segunda imagem. (a) Predição sem remoção da distorção; (b) Predição com remoção da 

distorção. 

Outra consideração pertinente prende-se com o desempenho da rede para os dados 

reais. Como seria de esperar o desempenho da rede diminuiu, uma vez que os dados sintéticos 

são controlados, assegurando boa sobreposição da área nos patches do par de imagens. No 

caso das imagens endoscópicas essa situação não poderá ser sempre garantida dado que o 

deslocamento da câmara pode ser grande o suficiente para que não haja sobreposição total das 

áreas. Por esse motivo, em vez de aplicar na rede patches obtidos das imagens reais, foi opção 

redimensionar as imagens de 320x320 pixéis para 128x128, mantendo o formato de imagens 

requerido pela rede (128x128x2), maximizando o número de características que podem ser 

detetadas. Apresenta-se na Figura 49 a comparação entre as abordagens, sendo notória a 

vantagem do redimensionamento das imagens em detrimento dos patches. 
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Figura 49: Comparação entre estimativas de homografia aplicando Mobile HomographyNet. Da esquerda 

para a direita: primeira imagem do par, segunda imagem do par e a primeira imagem distorcida para a 

perspetiva da segunda imagem. (a) Usando um patch; (b) Usando redimensionamento da imagem. 

Na Figura 50 apresentam-se vários exemplos de aplicação real, em que a primeiro 

imagem do par é deformada para a perspetiva da segunda imagem de acordo com a 

homografia. Percorrendo os vários exemplos, começando de cima para baixo, no primeiro 

exemplo é percetível na imagem mais à direita, como a parte inferior da imagem é 

transformada de modo a corresponder à vista da segunda imagem. No segundo e terceiro 

exemplos, verifica-se um zoom-in nos pares de imagens. No último exemplo observa-se a 

mudança no eixo y e um ligeiro zoom-out, sendo refletido corretamente na previsão da rede. 



Capítulo 4 Deslocamento da CE, aplicando AP 

[ 103 ] 

 

Figura 50: Exemplos das predições da rede em dados reais. Da esquerda para a direita: primeira imagem 

do par, segunda imagem do par e a primeira imagem distorcida para a perspetiva da segunda imagem. 

Conclui-se que o método proposto tem um bom desempenho em dados reais, no 

entanto possíveis falhas na predição da rede, como se demonstra por exemplo, na Figura 51, 

podem ser devidas à falta de características distintas em áreas reduzidas de sobreposição entre 

as imagens. 
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Figura 51: Exemplos das predições da rede em dados reais que não foi sucedida. Da esquerda para a 

direita: primeira imagem do par, segunda imagem do par e a primeira imagem distorcida para a 

perspetiva da segunda imagem. 

4.4.3 Computação do deslocamento da cápsula endoscópica 

Para obter a estimativa de medida de deslocamento, foi utilizado o conjunto de dados 

referido na subsecção 4.1.1, onde foi efetuado o tratamento de verificação se as imagens são 

ou não informativas. Apresenta-se na Figura 52 o fluxograma do algoritmo aplicado para o 

cálculo desta medida. 

O processo inicia-se com a verificação se ambas as imagens do par são informativas. 

No caso de serem informativas, estas são convertidas para a escala de cinzas, é retirada a 

distorção (com os valores provenientes da calibração da câmara), é aplicado o 

redimensionamento de 320x320 para 128x128 pixéis e são agrupadas como um par de 

imagens de modo a alimentar a MobileNet HomographyNet. Esta rede irá predizer uma 

homografia de 4 pontos, que relaciona o movimento relativo da câmara entre o par de 

imagens. A posição da cápsula, baseada nas suas coordenadas (em pixéis), são representadas 

pelos pontos a preto na Figura 53. 

Para que sejam convertidas estas medidas para metros, será necessário a conversão por 

um fator fc – equação 36: 

 𝑓𝑐 =
𝐴𝑣𝑔_𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑖𝑚𝑔_𝑠𝑖𝑧𝑒
 (36) 

em que Avg_diameter = 0,023m e corresponde ao diâmetro médio do intestino delgado em 

adultos [178] e img_size = 128, que corresponde à medida, em pixéis, da imagem. 
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Figura 52: Fluxograma da estrutura do processo para computação de deslocamento. 

 

Figura 53: Vista de topo do modelo de movimento da CE no interior do intestino delgado. 
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No caso do deslocamento da cápsula, apenas estamos interessados no deslocamento ao 

longo do intestino delgado - dx na Figura 53, uma vez que o intestino tem a forma semelhante 

a um tubo, possui um pequeno diâmetro (0,023m para os adultos) que limita o movimento da 

cápsula sobre os restantes eixos. O valor de dx, baseado nas coordenadas da câmara (p e p' na 

Figura 53) será dado por: 

 𝑑𝑥 = 𝑝′𝑥 − 𝑝𝑥 (37) 

Com o sentido de filtrar valores de deslocamentos sem sentido, define-se como limiar 

máximo de deslocamento o valor 5,0015 mm. Bao et al. [177] indica que para um frame rate 

de 2 fps, a velocidade limite para detetar características comuns em imagens consecutivas será 

de 10 mm/s. Como mencionado anteriormente, o valor médio de frame rate é baixo (0,7 fps), 

pelo que proporcionalmente a velocidade máxima para a cápsula em causa será de 3,5 mm/s. 

Considerando o valor médio de frame rate de 0,7 fps, temos que em média cada imagem é 

capturada a cada 1,429s. Assim, de modo a detetar características capazes de alimentar a rede, 

o deslocamento máximo por imagem nos vídeos considerados deverá ser 3,5x1,429 = 5,0015 

mm. 

Caso seja verificada uma estimativa de deslocamento sem sentido, será necessária uma 

nova aproximação de deslocamento, propondo-se um valor médio de deslocamento por 

imagem da cápsula endoscópica no intestino delgado. Assumindo que a cápsula tem uma 

velocidade média de 0,48 mm/s como indica Bao et al. [177] e considerando que a cápsula 

endoscópica captura em média uma imagem a cada 1,429s, o deslocamento médio por 

imagem será 0,48x1,429 = 0,686 mm. 

Aplicando agora o método para o cálculo do deslocamento, foram aplicados apenas a 

vídeos restritos ao intestino delgado, passando pelo processo de remoção de imagens não 

informativas referido anteriormente. A restrição da zona anatómica de análise dos vídeos é 

efetuada recorrendo às anotações topográficas (duodeno para o início e válvula ileocecal para 

o final do intestino delgado) que acompanham o diagnóstico médico de cada vídeo. 

Na Figura 54, apresenta-se uma sequência de imagens onde a captura da cápsula 

sugere uma movimentação para trás, que se traduzirá, como seria de esperar, num movimento 

para trás quando aplicado o método proposto, como se observa na Figura 55. 
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Figura 54: Sequência de imagens onde a cápsula se desloca para trás. A ordem cronológica é da esquerda 

para a direita. 

 

Figura 55: Deslocamento obtido para a sequência de imagens onde a cápsula se desloca para trás. 

Da observação da sequência, parece que a distância percorrida pela cápsula da 

primeira para a segunda imagem é maior no que nas restantes. De facto, o método 

corresponde nessa observação, sendo, no entanto, difícil de justificar uma diferença tão 

acentuada com as restantes distâncias percorridas. Ainda assim, considerando a distância total 

das 5 imagens da sequência, que corresponde a cerca de 7 mm, o valor apresentado pelo 

método parece correto. 

De modo semelhante, apresenta-se uma sequência de imagens (ver Figura 56) onde a  

 

Figura 56: Sequência de imagens onde a cápsula se desloca frontalmente. A ordem cronológica é da 

esquerda para a direita. 
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Figura 57: Deslocamento obtido para a sequência de imagens onde a cápsula se desloca frontalmente. 

cápsula está com um movimento frontal e cujos resultados do método são apresentados na 

Figura 57. 

Mais uma vez a distância percorrida entre imagens parece ser acertada, com exceção 

da distância entre as 2 últimas imagens da sequência, onde o algoritmo detetou um valor 

superior ao limiar definido e substituindo-o pelo deslocamento médio de 0.686 mm. 

Feitas as observações mais elementares, foram efetuados também validações do 

método proposto, agora em vídeos completos do intestino delgado. Os resultados passam a ser 

apresentados em percentagem, dado que o médico especialista apenas necessita de um 

deslocamento relativo da posição da cápsula para auxiliar o seu diagnóstico, sendo mais fácil 

estimar a posição da cápsula em percentagem do que em metros ou submúltiplos. 

Apresentam-se na Figura 58 os resultados, em percentagem, do algoritmo aplicado a 2 

vídeos completos do intestino delgado. Ao calcular o deslocamento ao longo do 1º vídeo 

(Figura 58 a)), foram descartadas 9933 em 17019 medidas (cerca de 58,36%), enquanto que 

no 2º vídeo (na Figura 58 b)), foram descartadas 9095 em 16659 medidas (cerca de 54,95%). 
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Figura 58: Deslocamento por imagem (em percentagem) em dois vídeos de exemplo do intestino delgado. 

Para validar os resultados, comparam-se os deslocamentos com o que é apresentado no 

software da Given Imaging (ver Figura 59). Como os dados do RR apresentam resolução de 

0% a 100% e a resolução dos testes efetuados depende do número de amostras do conjunto de 

dados, foi necessário subamostrar os resultados obtidos para as resoluções dos dados 

coincidirem. Os dados provenientes do RR foram considerados como os valores de referência 

e foram obtidos o erro médio absoluto (Mean Absolute Error - MAE) e o desvio padrão 

(Standard Deviation - SD). Para o primeiro vídeo obteve-se o erro de 5,00 ± 2,65% e para o 

segundo vídeo obteve-se o erro de 3,16 ± 2,08%. 

 

Figura 59: Deslocamento por imagem (em percentagem) em dois vídeos de exemplo do intestino delgado. 

A laranja são apresentados os resultados provenientes do RR e a azul os resultados do método proposto. 

Em suma, o método apresenta robustez e valores bastante aceitáveis de erro 

relativamente a valores obtidos pelo software da Given Imaging que recorrem a hardware 
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externo para auxiliar a localização da cápsula no interior do trato GI. É possível afirmar que o 

método apresentado é válido para fornecer informações complementares para o diagnóstico 

ou mesmo para intervenções médicas, sem recorrer a equipamentos externos que podem 

adicionar perturbações no paciente. 

4.5 Conclusões 

Neste capítulo, foi desenvolvido um modelo de obtenção do deslocamento da cápsula 

endoscópica no interior do trato GI, recorrendo à abordagem de homografia de 4 pontos entre 

imagens consecutivas. Foram estudadas as várias abordagens da rede HomographyNet, sendo 

que a abordagem de MobileNet HomographyNet se sobrepôs em termos de desempenho 

computacional e precisão de obtenção da homografia. Foi avaliado também o deslocamento 

em pequenas sequências de imagens para verificação de desempenho e depois aplicado em 

vídeos completos do intestino delgado, com o fim de comparar o seu desempenho, 

considerando os dados provenientes do software Rapid Reader como modelo. Em termos de 

comparação com os trabalhos apresentados na literatura, existe a contribuição com a 

implementação da homografia entre imagens consecutivas para a obtenção do deslocamento 

percentual da cápsula endoscópica no interior do intestino delgado. 

Obtiveram-se deste estudo valores de erro bastante satisfatórios, apresentando um 

grande potencial para ser útil em ambientes clínicos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

 

Nesta tese, são apresentadas contribuições para melhorar a deteção de lesões 

vermelhas e a localização da cápsula endoscópica no interior do trato gastrointestinal 

a partir da inspeção dos vídeos obtidos de endoscopia por cápsula. A primeira seção 

fornece as principais conclusões extraídas do trabalho apresentado. A última seção 

apresenta alguns aspetos deste trabalho que abre perspetivas importantes para 

futuras investigações ou desenvolvimentos. 

 

 

 

O ponto de partida desta tese é o desenvolvimento de um conjunto de métodos 

eficiente, específicos para a endoscopia por cápsula, que possa fornecer informações úteis e 

confiáveis de modo a auxiliar os médicos especialistas no desempenho das suas atividades. A 

investigação foi centrada em dois problemas distintos, focados no intestino delgado e com 

abordagens baseadas em visão por computador: 1) a deteção e segmentação de lesões 

vermelhas, que são lesões com bastante incidência e sintomáticas de várias doenças; 2) a 

localização da cápsula endoscópica no interior do TG, que as cápsulas por si não 

providenciam apesar da sua importância para o diagnóstico, acompanhamento (follow-up) e 

intervenções cirúrgicas. 

Nesta fase de apresentação dos resultados da investigação, os resultados obtidos são 

considerados sólidos, que podem ser categorizados como contribuições para o estado da arte. 

Assim, em geral, pode afirmar-se que os principais objetivos da investigação foram 

alcançados com sucesso e, de acordo com a metodologia científica adotada, permite uma 
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resposta positiva aos problemas e questões colocadas na fase de perceção do problema e 

descritas ao longo do documento. 

5.1 Conclusões 

No capítulo 2 foram descritas as técnicas e métodos mais importantes relativamente à 

endoscopia, sua história e suas evoluções. Foi centrada a abordagem na endoscopia por 

cápsula e foram também apresentados vários sistemas CAD e ferramentas de visualização 

relevantes. Especializando para as lesões vermelhas presentes no TG, foram apresentadas as 

características destas, foi efetuado o estudo de conjuntos de dados públicos que pudessem 

servir de base para a investigação e também efetuada a apresentação e estudo dos vários 

métodos, nomeadamente os descritores e classificadores apresentados na literatura da área. De 

modo semelhante foi efetuada a revisão bibliográfica relativamente à estimação da localização 

da cápsula endoscópica no interior do TG. Foi também apresentada uma revisão relativamente 

a aprendizagem de máquina, nas suas várias vertentes. Por fim apresentamos as métricas que 

são globalmente aplicadas para avaliação do desempenho dos métodos. 

No capítulo 3 foram apresentados dois métodos distintos para efetuar a deteção e 

segmentação de lesões vermelhas. Foi proposto melhorar o desempenho de deteção e 

segmentação, tendo como base aos valores reportados acerca da ferramenta SBI recentemente 

[164], para cenários clínicos de sangramento ativo no intestino delgado, apresenta 

sensibilidade alta (cerca de 98,8%), embora apresente especificidade baixa (64,6%). Para 

cenários clínicos de deteção de patologias com potencial de sangramento, os valores 

apresentados são ainda mais moderados, sendo a sensibilidade 55,3% e a especificidade 

57,8%. 

O primeiro método, com uma abordagem mais clássica de aprendizagem de máquina, 

apresentado na subsecção 3.1, alicerçado na ideia de projetar de modo mais eficaz a 

informação das lesões vermelhas através de uma transformação baseada na rotação do valor 

de intensidade dos pixéis, de modo a melhorar as características das lesões vermelhas. Foi 

efetuada a descrição do dataset usado, foi apresentado matematicamente o algoritmo e 

descritores usados e por fim os resultados das experiências. A performance o método foi 

testado para 3 classificadores (LDA, KNN e SVM), demonstrando resultados encorajadores, 

sendo que o melhor classificador (SVM) em termos de exatidão apresenta 93,68%, seguido de 
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91,18% para KNN e 92,07% para o LDA. Para a sensibilidade os valores obtidos são bastante 

elevados também (KNN tem quase 96,51%, comparando com os 94,16% de LDA e os 

93,62% de SVM) e na especificidade, o SVM apresenta 94,34%, possuindo diferenças de 

aproximadamente 7% para LDA e de mais de 44% para KNN. Globalmente concluiu-se que o 

ângulo (0,0,300) com Thr=85%, produz os melhores resultados para o classificador SVM, 

com sensibilidade de 93,62%, especificidade de 94,34% e exatidão de 93,68%. O método 

exposto, embora explore uma abordagem diferente das demais apresentadas na revisão 

bibliográfica, produz resultados que são considerados como melhoráveis, dado o mote para a 

exploração de outra abordagem para o mesmo problema. 

Assim, na subsecção 3.2 foi proposto outro método baseado em aprendizagem profunda onde 

se detalha a rede aplicada, é feita a descrição do dataset usado e são apresentados e discutidos 

os resultados do método. Nesta abordagem os resultados foram muito encorajadores também, 

dado que a rede U-Net [160] que foi treinada de raiz, apresentou valores de exatidão de 

95,88%, para sensibilidade de 99,56% e para especificidade de 93,93% como detetor da 

presença de lesões vermelhas. Como segmentador, a métrica de avaliação foi o coeficiente de 

Dice e foi obtido o valor de 87,08%. Tendo em conta que índice é uma métrica de 

similaridade, logo influenciado pelo conjunto de anotações que são considerados como GT e 

que são feitas manualmente pelo humano (com todas as condicionantes que isso significa), 

este valor é bastante bom também e superior ao valor de referência obtido da bibliografia. Foi 

também apresentado um pequeno exemplo, para 600 imagens consecutivas, do desempenho 

da rede em relação ao detetor de sangramentos SBI, onde claramente a performance da rede 

U-Net se destaca, tornando a sua utilização viável para testes em ambiente clínico. 

No capítulo 4, com o objetivo de melhorar as abordagens existentes de localização de 

cápsula no interior do TG, visto que as abordagens existentes tipicamente usam conjuntos de 

sensores externos para triangular a posição da cápsula, e dada a importância da identificação 

da localização das anomalias, foi apresentada uma abordagem para a obtenção do 

deslocamento percentual da cápsula endoscópica no interior do intestino delgado. Para isso 

foram apresentados os datasets usados, foram detalhadas todas as características relativas à 

arquitetura, com foco na estimação da homografia entre imagens consecutivas com métodos 

baseados em aprendizagem profunda e na necessidade de efetuar a calibração da câmara 

endoscópica. Os resultados dos testes da rede para estimação da homografia foram 

apresentados, tanto para os datasets sintetizados, como para os reais. Para finalizar 
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apresentou-se o método de obtenção do deslocamento percentual, aplicando-o em 2 vídeos 

integrais do intestino delgado. Para os vídeos considerados, obtiveram-se erros médios 

absolutos de 5,00 ± 2,65% e de 3,16 ± 2,08% para o primeiro e segundo caso respetivamente, 

comprovando a eficácia da proposta. A ideia da exploração da homografia entre imagens 

consecutivas para a estimação do deslocamento relativo da CE foi a maior contribuição desta 

parte do trabalho para a melhoria do estado da arte. 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho surgiram novos tópicos que poderão 

importantes para investigação futura, que serão apresentados na próxima secção. 

5.2 Trabalho futuro 

Começaremos apresentando possíveis soluções para as questões gerais que ainda não 

foram resolvidas pelos nossos métodos e também possíveis melhorias para o que foi 

desenvolvido. 

Particularizando para a framework de deteção de lesões vermelhas: 

• Apesar dos resultados serem muito encorajadores em termos de performance, o 

método apresentado em 3.1, baseado na mudança da perspetiva do espaço de cores e 

no descritor lacunaridade, certamente que necessita de testes mais extensos. Com o 

estudo atual, consegue-se corroborar a pesquisa empírica apresentada em [152], no 

entanto a sua massificação iria comprovar, com certeza, a sua utilidade como detetor e 

segmentador. Devido à simplicidade computacional do método, focando no grupo 

restrito de ângulos de rotação apresentados, seria também de explorar a eventual 

utilidade para proceder anotações semiautomáticas de imagens com lesões vermelhas, 

auxiliando no fardo da anotação manual. 

• Tirando partido da melhoria computacional, que fez aumentar o interesse recente e a 

exposição dos métodos aprendizagem profunda, pelo que a abordagem da subsecção 

3.2 é uma abordagem mais atual e mais eficiente. Em termos de melhorias, após um 

conjunto de testes mais alargados, em especial em sequências de imagens de modo a 

aproximar da realidade clínica, seria uma boa estratégia. Para esse efeito seria 

provavelmente necessário adaptar o método como um add-on ao sistema existente do 

RR ou então passaria pelo desenvolvimento de um sistema CAD, que além de apoiar a 

decisão médica permitisse explorar esta e outras ferramentas desenvolvidas. 
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Particularizando para a framework de estimação de deslocamento: 

• Com o objetivo de melhorar a eficácia da na escolha das imagens como informativas 

ou não informativas, seria também recomendável a eventual alteração do modo de 

seleção atual, que é baseado na cor dominante, mas que foi obtido de modo empírico 

(apresentado na subsecção 4.1.1). Eventualmente a solução passaria pela criação de 

um dataset alargado, com separação manual dos casos informativos dos não 

informativos, de modo a aplicar um método supervisionado. 

• Com o compilador de vídeo usado para formar os vídeos de cápsulas endoscópicas no 

RR, a frame rate é drasticamente reduzida (para cerca de 0,7 fps). Seria interessante a 

colaboração com a empresa Given no sentido de conseguir a permissão para a 

utilização dos dados em bruto, sem qualquer compilação. Esta solução iria permitir 

também manter os valores de aquisição perto dos mencionados pelo fabricante para a 

camara PillCam SB3, que é 2 a 6 fps. Na impossibilidade dessa cooperação, haverá 

sempre a hipótese do desenvolvimento de um método que verifique as situações em 

que a superimposição das imagens consecutivas não é suficiente. 

• Para obter uma validação ainda mais cimentada e coesa dos resultados de 

deslocamento obtidos, seria desejável aumentar consideravelmente o número de testes 

em vídeos completos do intestino delgado e se possível, com esses vídeos 

devidamente rotulados. Essa anotação teria de ser feita manualmente, obtendo as 

percentagens de deslocamento em cada imagem individual, adquiridas através da 

informação das matrizes de sensores aplicadas no torso do paciente. Deste modo além 

do aumento do número de testes, teríamos também um GT, que seria uma mais valia 

na validação com mais certeza os deslocamentos percentuais obtidos pelo método. 

 

 

 

*   *   * 
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Tabela 14: Valores médios para os índices RMI, RDI e ISI, para várias combinações de ângulos (r, g, b) e 

Thr. 

 

 

  

RMI RDI ISI RMI RDI ISI RMI RDI ISI RMI RDI ISI

(000,340,290) 0,88 0,39 0,45 0,81 0,36 0,45 0,70 0,41 0,54 0,52 0,53 0,74

(000,345,295) 0,92 0,40 0,44 0,86 0,32 0,39 0,75 0,35 0,46 0,60 0,46 0,63

(000,350,295) 0,93 0,42 0,45 0,88 0,31 0,37 0,80 0,31 0,40 0,67 0,39 0,53

(000,000,000) 0,35 4,05 4,25 0,23 3,34 3,60 0,14 2,65 2,97 0,08 2,03 2,44

(000,000,300) 0,94 0,48 0,50 0,88 0,32 0,38 0,80 0,30 0,40 0,67 0,37 0,52

(000,005,300) 0,95 0,63 0,65 0,91 0,38 0,43 0,84 0,29 0,37 0,73 0,32 0,45

(000,015,300) 0,96 1,07 1,08 0,93 0,66 0,70 0,88 0,39 0,44 0,80 0,29 0,39

(000,025,300) 0,96 1,34 1,36 0,93 0,95 0,98 0,90 0,60 0,65 0,84 0,37 0,45

(000,040,300) 0,96 1,61 1,62 0,94 1,23 1,26 0,90 0,89 0,94 0,85 0,59 0,66

(000,060,300) 0,96 1,85 1,87 0,94 1,47 1,50 0,90 1,15 1,19 0,85 0,86 0,93

(000,065,300) 0,96 1,92 1,93 0,94 1,53 1,55 0,90 1,20 1,25 0,85 0,92 0,99

(000,070,310) 0,97 1,97 1,98 0,94 1,58 1,60 0,91 1,26 1,30 0,86 0,97 1,03

(000,070,315) 0,97 1,95 1,97 0,94 1,57 1,59 0,91 1,25 1,29 0,87 0,95 1,01

(000,075,330) 0,97 2,00 2,01 0,95 1,61 1,64 0,91 1,30 1,33 0,86 1,00 1,07

(000,075,335) 0,97 1,99 2,00 0,95 1,60 1,63 0,91 1,29 1,33 0,85 1,00 1,07

(000,080,005) 0,97 2,06 2,08 0,95 1,67 1,70 0,91 1,36 1,40 0,84 1,08 1,16

(000,080,315) 0,97 2,10 2,11 0,94 1,69 1,72 0,91 1,37 1,41 0,86 1,09 1,16

(000,090,180) 0,97 2,24 2,26 0,94 1,82 1,85 0,90 1,49 1,55 0,85 1,23 1,30

Valores médios representativos para combinações de limiar de binarização e ângulos (r , g , b )

Valores de limiar de binarização

Ângulos de 

rotação (r ,g ,b)

60% 65% 70% 75%
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Tabela 14: Valores médios para os índices RMI, RDI e ISI, para várias combinações de ângulos (r, g, b) e 

Thr (continuação) 

 

RMI RDI ISI RMI RDI ISI RMI RDI ISI RMI RDI ISI

(000,340,290) 0,33 0,68 0,96 0,15 0,84 1,19 0,04 0,96 1,35 0,00 1,00 1,41

(000,345,295) 0,42 0,58 0,82 0,24 0,75 1,07 0,09 0,91 1,29 0,01 0,99 1,40

(000,350,295) 0,50 0,52 0,74 0,29 0,70 1,00 0,11 0,89 1,26 0,01 0,99 1,40

(000,000,000) 0,04 1,54 2,02 0,02 1,15 1,70 0,01 0,95 1,49 0,00 0,88 1,38

(000,000,300) 0,51 0,49 0,70 0,31 0,69 0,97 0,13 0,87 1,23 0,02 0,98 1,39

(000,005,300) 0,58 0,43 0,62 0,36 0,63 0,90 0,15 0,84 1,19 0,02 0,97 1,38

(000,015,300) 0,68 0,35 0,49 0,47 0,53 0,76 0,21 0,79 1,12 0,03 0,97 1,37

(000,025,300) 0,73 0,32 0,44 0,55 0,44 0,64 0,27 0,73 1,03 0,04 0,96 1,36

(000,040,300) 0,78 0,41 0,51 0,64 0,37 0,53 0,37 0,62 0,88 0,06 0,94 1,32

(000,060,300) 0,80 0,62 0,72 0,70 0,46 0,60 0,51 0,49 0,70 0,15 0,85 1,20

(000,065,300) 0,79 0,68 0,78 0,70 0,50 0,64 0,54 0,49 0,69 0,19 0,81 1,14

(000,070,310) 0,81 0,72 0,81 0,70 0,52 0,66 0,48 0,54 0,76 0,12 0,87 1,24

(000,070,315) 0,80 0,70 0,79 0,67 0,53 0,68 0,41 0,59 0,84 0,09 0,91 1,29

(000,075,330) 0,77 0,78 0,89 0,61 0,61 0,79 0,34 0,67 0,95 0,06 0,93 1,32

(000,075,335) 0,74 0,79 0,91 0,57 0,62 0,81 0,31 0,70 0,99 0,05 0,95 1,34

(000,080,005) 0,73 0,89 1,01 0,56 0,71 0,91 0,29 0,73 1,03 0,04 0,95 1,35

(000,080,315) 0,80 0,86 0,94 0,72 0,62 0,75 0,57 0,55 0,74 0,22 0,76 1,09

(000,090,180) 0,79 0,99 1,08 0,71 0,76 0,90 0,61 0,62 0,80 0,45 0,58 0,81

95%
Ângulos de 

rotação (r ,g ,b)

Valores médios representativos para combinações de limiar de binarização e ângulos (r , g , b )

Valores de limiar de binarização

80% 85% 90%
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