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1 - Introdução 

O presente documento apresenta o contexto, programa, conteúdos, métodos de ensino 

e de avaliação correspondentes à unidade curricular Processamento de Imagem Médica, 

proposta como disciplina de opção para o Mestrado Integrado em Engenharia 

Eletrotécnica Militar da Academia Militar. 

A motivação para a escolha da unidade curricular Processamento de Imagem Médica 

deve-se ao autor deste relatório ter lecionado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

do Instituto Politécnico de Portalegre, no ano letivo 2011/2012, uma unidade curricular 

semelhante, com a designação de Sistemas e Processamento de Imagem, para o terceiro 

ano da Licenciatura em Bioengenharia; curso este que, entretanto, foi descontinuado. 

Também contribuiu para a motivação, o enquadramento desta unidade curricular nos 

interesses científicos do autor, relacionando-se diretamente ou indiretamente com os 

seus tópicos de investigação. 

Esta unidade curricular é relevante para os alunos por apresentar as modalidades 

imagiológicas médicas e permitir o desenvolvimento de metodologias para a extração de 

informação relevante a partir de imagens médicas. 

Este documento encontra-se estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo e que 

corresponde ao presente capítulo, é feita uma introdução ao relatório da unidade 

curricular Processamento de Imagem Médica. No segundo capítulo é abordada a 

importância da unidade curricular e definidos os seus objetivos principais. No terceiro 

capítulo é analisado o enquadramento no plano de estudos de vários cursos em 

instituições de ensino superior nacionais e internacionais. No quarto capítulo é descrito 

o programa, a distribuição horária ao longo do semestre e os respetivos sumários das 

aulas, sendo ainda proposta a bibliografia para esta unidade curricular. No quinto 

capítulo é apresentado o método de ensino. O sexto capítulo corresponde ao método de 

avaliação de conhecimentos. 
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2 - Objetivos 

A unidade curricular Processamento de Imagem Médica, que presentemente não faz 

parte do plano de estudos do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica Militar 

da Academia Militar, é proposta como uma disciplina de opção para este curso, a ser 

apresentada à direção do curso na próxima reestruturação / avaliação do Mestrado 

Integrado em Engenharia Eletrotécnica Militar. 

Na unidade curricular Processamento de Imagem Médica pretende-se efetuar uma 

apresentação global dos principais sistemas de imagem médica e dos conceitos 

fundamentais de processamento de imagem.  

Os objetivos gerais desta unidade curricular incluem: 

 Dotar os alunos de conhecimentos teóricos relativamente aos sistemas 

imagiológicos em geral e a produção da imagem médica em particular. 

 Sensibilizar os alunos para a identificação do tipo de imagens obtidas em 

ambiente hospitalar e compreender o sistema imagiológico utilizado. 

 Promover o desenvolvimento e utilização de ferramentas de software para 

suporte à decisão médica. 

Os objetivos específicos da unidade curricular Processamento de Imagem Médica são: 

o Aquisição de conhecimentos sobre os princípios físicos e instrumentação das 

principais técnicas de imagem médica, assim como das características das 

imagens obtidas por cada uma dessas técnicas e suas aplicações clínicas.  

o Compreensão dos conceitos fundamentais de processamento de imagem e 

capacidade de os aplicar no processamento de imagens médicas.  

o Obtenção de alguma familiaridade com aspetos relativos à aquisição, 

processamento e análise de imagens médicas. 

o Extração de informação qualitativa e quantitativa de regiões de interesse e 

associá-la à existência / inexistência de patologia.  
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Esta unidade curricular possui, como objetivos acessórios, os seguintes: 

♦ Aprofundar a prática da pesquisa bibliográfica de literatura técnica e científica. 

♦ Desenvolver a capacidade de planificação e síntese de conteúdos. 

♦ Alargar a competência comunicativa na exposição escrita e oral das conclusões 

de trabalho em grupo. 

♦ Estimular a capacidade dos alunos para o desenvolvimento de ferramentas 

informáticas aplicadas à área médica. 

Estes objetivos permitem que os alunos, independentemente do curso que estejam a 

frequentar, fiquem com conhecimentos relevantes na área da engenharia da imagem 

médica. 
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3 - Enquadramento 

Com o objetivo da análise de cursos do ensino superior que possuam no seu plano de 

estudos a unidade curricular Processamento de Imagem Médica, ou outra unidade 

curricular com o mesmo conteúdo programático da unidade curricular em estudo no 

presente relatório, foram realizadas pesquisas usando a informação disponível na 

internet e alojada nas respetivas instituições de ensino superior. 

Os critérios para a escolha das instituições nacionais e internacionais foi o seguinte: 

(i) no âmbito nacional, limitar a escolha a universidades; no âmbito internacional limitar 

a escolha a apenas uma instituição por país; (ii) a existência da FUC (Ficha de Unidade 

Curricular) acessível através da internet; (iii) o nome da instituição, nome do curso e o 

nome da unidade curricular, ocorrerem no topo das respostas numa pesquisa avançada 

no GOOGLE. 

3.1 - Contexto Nacional 

Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Mestrado em Engenharia Biomédica 

(UTAD_curso, 2018) possui no seu plano de estudos a unidade curricular 

Processamento de Imagem Médica (UTAD_FUC, 2018), lecionada no 1º ano, 2º semestre, 

sendo o regente Pedro José Teixeira Pinto, com o seguinte programa: conceitos básicos,  

modalidades e uso clínico (raios-X, ultrassons, TAC, RM, PET, SPECT, modalidades 

híbridas); introdução ao processamento de imagens médicas e às ferramentas de 

análise; pré-processamento / análise (filtros de média, mediana, gaussiano e de difusão, 

realce local e global de imagem, técnicas de filtragem específicas das modalidades); 

segmentação (técnicas baseadas na intensidade – thresholding, clustering, regiões, 

modelos, grafos e formas); registo (técnicas baseadas em pontos salientes, na 

intensidade, na forma); visualização de imagem médica; introdução à aprendizagem 

máquina em análise de imagens médicas. A avaliação consiste num teste teórico (30%), 

testes práticos (50%), e ainda trabalho de desenvolvimento (20%). A bibliografia indicada 

é a seguinte: (Suetens, 2017) (Dhawan, 2011) (Sonka, Hlavac, & Boyle, 2014) (Gonzalez 

& Woods, 2008) (Gonzalez, Woods, & Eddins, 2009) (Dougherty, 2009) (Preim & Bartz, 

2007) (Bankman, 2008). 

Na Universidade de Aveiro, o Mestrado em Tecnologias da Imagem Médica (UA_curso1, 

2018) possui no seu plano de estudos a unidade curricular Processamento de Imagem 

Médica (UA_FUC1, 2018), lecionada no 1º ano, 2º semestre, sendo o regente Augusto 
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Marques Ferreira da Silva, com o seguinte programa: conceitos e desafios no 

processamento de imagem médica; plataformas computacionais para processamento de 

imagem médica; principais formatos de arquivo de imagem médica; estruturas de dados 

fundamentais; melhoria de imagem; morfologia matemática; segmentação; extração de 

características; classificação; registo; aplicações. A avaliação consiste num teste escrito 

(50%) e trabalhos práticos (50%). A bibliografia indicada é a seguinte: (Sonka, Hlavac, 

& Boyle, 2014) (Gonzalez & Woods, 2008) (Gonzalez, Woods, & Eddins, 2009) (Beutel, 

Kundel, & Metter, 2000) (Dougherty, 2009) (Theodoridis & Koutroumbas, 2008). 

Ainda na Universidade de Aveiro, a Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia 

(UA_curso2, 2018) possui no seu plano de estudos a unidade curricular Processamento 

de Imagem Médica (UA_FUC2, 2018), lecionada no 2º ano, 2º semestre sendo a regente 

Sílvia de Francesco, com o seguinte programa: a imagem analógica e a imagem digital 

(caracterização e qualidade, imagem estática e dinâmica, tons de cinzento, cores e 

pseudo-cores); a imagem no domínio do espaço e da frequência (transformada de 

Fourier); imagem em três dimensões (visualização seccional, visualização 3D, projeção 

do volume, endoscopia virtual); técnicas de processamento 2D e 3D (filtragem no 

domínio do espaço e da frequência, técnicas de melhoria da imagem, operações com 

imagens, fusão e registo de imagens); análise de imagem (segmentação, descrição / 

quantificação, classificação); técnicas de compressão de imagem (compressão com e sem 

perdas, aplicação à imagem médica, métricas de qualidade e semelhança). A avaliação 

consiste em testes escritos. A bibliografia indicada é a seguinte: (Gonzalez & Woods, 

2008) (Beutel, Kundel, & Metter, 2000) (Bankman, 2008). 

Na Universidade do Algarve, o Mestrado em Engenharia Informática (UAlg_curso, 2018) 

possui no seu plano de estudos a unidade curricular Processamento de Imagem Médica 

(UAlg_FUC, 2018), lecionada no 1º ano, 2º semestre, sendo a regente Maria da Graça 

Lopes Ruano, com o seguinte programa: sistemas radiográficos digitais; fundamentos 

de processamento digital de imagem e fatores de qualidade da imagem médica; 

melhoramento da imagem; restauração da imagem; análise da imagem; imagem 

multimodalidade; apoio computacional ao diagnóstico. A avaliação consiste num teste 

escrito (30%) e em trabalhos práticos (70%).  

Na Universidade de Coimbra, o Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica 

(UCoimbra_curso, 2018) possui no seu plano de estudos a unidade curricular Análise e 

Processamento de Imagem (UCoimbra_FUC, 2018), lecionada no 4º ano, 1º semestre, 

sendo o regente Nuno Chichorro Ferreira, com o seguinte programa: fundamentos da 

imagem digital; representação binária, armazenamento e visualização de imagens 

digitais; caracterização de imagens; processamento no domínio espacial; processamento 
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no domínio espectral; restauro de imagem; processamento da cor; processamento da 

forma e segmentação; reconstrução de imagem; outras técnicas. A bibliografia indicada 

é a seguinte: (Gonzalez & Woods, 2008) (Rangayyan, 2004 ) (Gonzalez, Woods, & Eddins, 

2009) (Jain, 1989). 

3.2 - Contexto Internacional 

Na Universidade de Copenhaga, Dinamarca, o Mestrado em Bioinformática com 

especialização em Informática (UCopenhaga_curso, 2018) possui no seu plano de 

estudos a unidade curricular Análise de Imagem Médica (UCopenhaga_FUC, 2018), 

lecionada no 2º ano, 1º semestre, com o seguinte programa: física da formação de 

raios-X; tomografia computorizada; ressonância magnética; tomografia por emissão de 

positrões; tomografia por emissão de fotão único; segmentação / classificação de pixeis; 

modelação da forma; registo rígido e não rígido de imagem; aplicações em doenças 

pulmonares, cardiovasculares, articulares; aplicações em neurologia. A avaliação 

consiste na realização de trabalhos. Não é indicada bibliografia. 

Na Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, a Licenciatura em Engenharia 

Biomédica (UCarlos3_curso, 2018) possui no seu plano de estudos a unidade curricular 

Processamento de Imagem Médica (UCarlos3_FUC, 2018), lecionada no 3º ano, 

2º semestre, sendo o regente Javier Pascau Gonzalez Garzon, com o seguinte programa: 

introdução ao processamento de imagens médicas; amostragem e quantização de 

imagens; interpolação e transformações geométricas; melhoramento da imagem no 

domínio espacial; processamento baseado em pontos; cor, formatos dos ficheiros de 

imagem; melhoramento da imagem no domínio espacial; filtragem; processamento 

morfológico; melhoramento da imagem no domínio da frequência; segmentação de 

imagens médicas; compressão de imagem; modalidades imagiológicas (radiografia, 

tomografia computorizada, imagens nucleares, ressonância magnética, 

ultrassonografia). A avaliação consiste em testes (60%) e trabalhos (40%). A bibliografia 

indicada é a seguinte: (Dougherty, 2009) (Gonzalez & Woods, 2008) (Russ, 2016) 

(Suetens, 2017). 

Na universidade Escola Superior de Paris-Saclay, França, o Mestrado em Matemática, 

Visão e Aprendizagem (UParis_curso, 2018) possui no seu plano de estudos a unidade 

curricular Introdução à Analise de Imagem Médica (UParis_FUC, 2018), lecionada no 

1º ano, 1º semestre, sendo o regente Hervé Delingette, com o seguinte programa: 

modalidades de imagem médica; filtragem de imagens e operações de baixo nível; 

classificação de imagem; segmentação com contornos e superfícies deformáveis; registo 

de imagens. A avaliação consiste num teste, apresentação de um artigo científico e ainda 
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realização de um projeto. A bibliografia indicada é a seguinte (Sonka & Fitzpatrick, 2009) 

(Hajnal & Hill, 2001) (Bankman, 2008). 

Na Universidade Radboud, Holanda, o Mestrado em Inteligência Artificial com 

especialização em Agentes Interativos (URadboud_curso, 2018) possui no seu plano de 

estudos a unidade curricular Sistemas Inteligentes em Imagem Médica 

(URadboud_FUC, 2018), lecionada como optativa, sendo o regente F. Ciompi, com o 

seguinte programa: introdução à análise de imagens médicas; processamento e 

transformação de imagens médicas; deteção, segmentação e classificação em 

imagiologia médica; aprendizagem máquina (Machine Learning) com redes neurais; 

aprendizagem profunda (Deep Learning) com redes neurais convolucionais; 

aprendizagem profunda aplicada aos grandes desafios da imagiologia médica. A 

avaliação consiste num teste e um trabalho com apresentação oral. Na bibliografia são 

apenas indicados artigos científicos sobre Deep Learning. 

Na Universidade Católica de Leuven, Bélgica, o Mestrado em Engenharia Eletrotécnica 

(ULeuven_curso, 2018) possui no seu plano de estudos a unidade curricular Análise de 

Imagem Médica (ULeuven_FUC, 2018), lecionada como optativa, sendo o regente Maes 

Frederik, com o seguinte programa: componentes que definem a qualidade da imagem, 

operações básicas para processar imagens digitais; modalidades imagiológicas, 

radiografia, tomografia computorizada, ressonância magnética, imagens de medicina 

nuclear e ultrassonografia; visão geral da análise e visualização de imagens para 

diagnóstico, terapia e cirurgia;  visualização 3D de imagens para fins de diagnóstico e 

para orientação em intervenções. A avaliação consiste em testes. A bibliografia indicada 

é a seguinte: (Suetens, 2017). 

Na Universidade de Ciência e Tecnologia AGH, Polónia, o Mestrado em Robótica e 

Automatização, especialização em Sistemas de Controle Inteligente (UAGH_curso, 2018) 

possui no seu plano de estudos a unidade curricular Análise e Processamento de 

Imagem Médica (UAGH_FUC, 2018), lecionada no 1º ano, 2º semestre, sendo o regente 

Jaworek Korjakowska, com o seguinte programa: o processamento e análise de imagens 

médicas na atualidade; sistema de arquivo PACS; o padrão DICOM e sistemas de troca 

de informações médicas; técnicas  morfológicas avançadas; métodos de segmentação; 

aplicação de modelos físicos (contornos ativos, modelos deformáveis, Level-Set) em 

imagens médicas;  utilização de Wavelet para remoção do ruído; extração de 

características de textura para a classificação de imagens médicas; aplicação de 

métodos de processamento de imagem em sequência de vídeo; exemplos da aplicação 

da análise de imagens no processamento de imagens de tomografia computorizada, 

ressonância magnética, ultrassonografia; discussão das aplicações mais utilizadas em 
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telemedicina. A avaliação consiste em testes (80%) e trabalhos laboratoriais (20%). A 

bibliografia indicada é a seguinte: (Gonzalez & Woods, 2008), livros vários (anteriores 

ao ano 2000) e diversos artigos científicos. 

No Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETHZ) também conhecido por Escola 

Politécnica Federal de Zurique, na Suíça, o Mestrado em Engenharia Biomédica 

(PZurique_curso, 2018) possui no seu plano de estudos a unidade curricular Análise de 

Imagem Médica (PZurique_FUC, 2018) lecionada como optativa, sendo o regente 

E. Konukoglu, com o seguinte programa: esquemas de representação de forma, técnicas 

de segmentação, modelos preditivos baseados em aprendizagem-máquina, métodos de 

registo da imagem. A avaliação consiste num teste escrito. Na bibliografia apenas são 

indicados artigos científicos sobre Deep Learning. Nas informações constantes na página 

institucional desta unidade curricular não é indicada qualquer bibliografia. 

Foram pesquizadas três das melhores universidades do Reino Unido: Universidade de 

Cambridge (www.cam.ac.uk), Universidade de Oxford (www.ox.ac.uk), Imperial College 

de Londres (www.imperial.ac.uk). Apesar de possuírem websites muito apelativos para 

cativar futuros alunos, a informação detalhada relativa ao plano de estudos (e respetivas 

FUC) do ano letivo 2017/2018 ou 2018/2019 é praticamente inexistente, constando 

apenas o nome das unidades curriculares e, em alguns casos, o nome do regente e o 

horário escolar. Por não estar acessível ao público (via internet) o programa, critérios de 

avaliação e a bibliografia, estas instituições não foram incluídas na análise comparativa 

apresentada no presente documento. 

3.3 - Análise do Enquadramento 

A unidade curricular proposta é lecionada em várias instituições de ensino superior com 

a designação de Processamento de Imagem Médica ou com uma designação diferente, 

mas com conteúdos programáticos compatíveis com a unidade curricular 

Processamento de Imagem Médica, pelo que se considera que é a mesma unidade 

curricular. 

A unidade curricular Processamento de Imagem Médica é lecionada em universidades 

portuguesas, assim como em universidades europeias principalmente em cursos de 

Mestrado (exemplos: Bioinformática, Engenharia Biomédica, Engenharia Eletrotécnica, 

Engenharia Informática, Inteligência Artificial, Matemática / Visão e Aprendizagem, 

Robótica e Automatização, Tecnologias da Imagem Médica), e ainda em cursos da 

Licenciatura (exemplos: Engenharia Biomédica, Imagem Médica e Radioterapia). 



Relatório da unidade curricular Processamento de Imagem Médica  

    9 

Na comparação dos conteúdos programáticos verifica-se uma grande variabilidade, 

justificado pela adaptação da unidade curricular à especificidade de cada curso. 

Analisando dois cursos da Universidade de Aveiro, o Mestrado em Tecnologias da 

Imagem Médica (UA_curso1, 2018) possui a unidade curricular Processamento de 

Imagem Médica (UA_FUC1, 2018) lecionada pelo Augusto Marques Ferreira da Silva; 

por outro lado, a Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia (UA_curso2, 2018) 

possui a unidade curricular Processamento de Imagem Médica (UA_FUC2, 2018) 

lecionada pela Sílvia de Francesco. Comparando os conteúdos programáticos destas 

unidades curriculares, a primeira unidade curricular (pertencente ao Mestrado em 

Tecnologias da Imagem Médica) possui conteúdos mais próximos da área da engenharia 

enquanto a segunda unidade curricular (pertencente à Licenciatura em Imagem Médica 

e Radioterapia) possui conteúdos que se repartem entre a área da saúde e a área da 

engenharia, justificado por esta unidade curricular ser lecionada na Escola Superior de 

Saúde da Universidade de Aveiro.  

Efetuando uma comparação global dos conteúdos programáticos, observa-se que estes 

abrangem múltiplas áreas: (i) modalidades imagiologias; (ii) filtragem e melhoramento 

da imagem; (iii) segmentação; (iv) registo de imagem; (v) PACS (Picture Archiving and 

Communication System), técnicas de compressão de imagem, métricas de qualidade e 

semelhança; (vi) aprendizagem máquina (Machine Learning) / classificação / redes 

neuronais profundas (Deep Learning). Enquanto as três primeiras áreas são comuns a 

quase todos os conteúdos programáticos, as restantes áreas (iv até vi) estão dispersas 

pelos vários conteúdos programáticos das instituições analisadas, sendo uma possível 

justificação a adaptação da unidade curricular ao curso onde está inserida, de modo a 

evitar uma sobreposição parcial destes conteúdos programáticos com os conteúdos de 

outras unidades curriculares desse curso. 

Analisando a bibliografia, observa-se que o livro mais utilizado é: 

 Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). Digital Image Processing: 

Pearson/Prentice Hall 

Tendo por base a análise realizada, verifica-se que a bibliografia é frequentemente 

complementada pelos livros:  

 Bankman, I. (2008). Handbook of Medical Image Processing and Analysis 

(2ª edição): Elsevier Science. 

 Dougherty, G. (2009). Digital Image Processing for Medical Applications: 

Cambridge University Press. 
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 Gonzalez, R. C., Woods, R. E., & Eddins, S. L. (2009). Digital Image Processing 

Using MATLAB (2ª edição): Tata McGraw-Hill Education. 

 Suetens, P. (2017). Fundamentals of Medical Imaging (3ª edição): Cambridge 

University Press 

No que respeita à avaliação dos alunos, existe um predomínio de teste(s) escrito(s), 

sendo frequentemente complementada com trabalho(s) prático(s) ou desenvolvimento 

de um projeto com apresentação oral. 
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4 - Programa 

O programa da unidade curricular Processamento de Imagem Médica encontra-se 

dividido em sete capítulos, sendo o conteúdo dimensionado de modo a cobrir as 15 

semanas que correspondem à duração de um semestre na Academia Militar. As últimas 

duas semanas estão reservadas para apresentação e avaliação de trabalhos / projetos 

realizados pelos alunos. A carga horária é a seguinte: 

ECTS 
Tempos 

semanais 
T TP PL TC S E OT 

6 5 30  45     

 
ECTS = Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (European Credit Transfer Scale) 

 
T = Número total de horas de contacto de ensino teórico durante o semestre. 
TP = Número total de horas de contacto de ensino teórico-prático durante o semestre. 
PL = Número total de horas de contacto de ensino prático e laboratorial durante o semestre. 
TC = Número total de horas de contacto em trabalho de campo durante o semestre. 
S = Número total de horas de contacto em seminários durante o semestre. 
E = Número total de horas de contacto em estágios durante o semestre. 
OT = Número total de horas de contacto em orientação tutorial durante o semestre. 

 

As aulas teóricas são lecionadas num formato participativo e interativo, suportadas com 

recurso a projeção de slides, descrição de sistemas ou métodos relevantes, e 

apresentação de exemplos. É recomendável uma deslocação a uma unidade hospitalar 

a fim de acompanhar o processo completo de aquisição, processamento e análise de 

imagens das várias modalidades estudadas. 

 

4.1 - Conteúdos programáticos 

O conteúdo programático proposto para a unidade curricular é o seguinte: 

 

1. Introdução ao processamento de imagem 

1.1 Conceito de imagem 

1.2 Escala de cinzentos, cores e pseudo-cor 

1.3 Formatos da imagem 
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2. Modalidades imagiológicas médicas 

2.1 Radiografia 

2.2 Tomografia Computorizada 

2.3 Ressonância Magnética 

2.4 Imagem médica nuclear (PET e SPECT) 

2.5 Imagem por ultrassons 

 

 

3. Remoção de artefactos e melhoria da imagem 

3.1 Filtros 

3.2 Operações morfológicas 

3.3 Histograma 

3.4 Realce da imagem 

 

 

4. Segmentação 

4.1 Threshold 

4.2 Detetores de contornos 

4.3 Contornos ativos 

4.4 Superfícies ativas 

4.5 Watershed  

 

 

5. Registo de imagens 

5.1 Baseado no alinhamento de imagens 

5.2 Baseado na transformação 

5.3 Baseadas em domínios 

 

 

6. PACS, DICOM e compressão 

6.1 PACS (Picture Archiving and Communication System) 

6.2 O padrão DICOM 

6.3 Compressão de imagem 
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7. Classificação  

7.1 Aprendizagem máquina (machine learning) 

7.2 Características (features) 

7.3 Classificadores 

7.4 Redes Neuronais Profundas (Deep Learning) 

 

 

De seguida é efetuada uma descrição mais detalhada dos tópicos que fazem parte dos 

conteúdos programáticos da unidade curricular. 

 

● Introdução ao processamento de imagem: neste primeiro capítulo é efetuada uma 

introdução aos conceitos que envolvem a imagem e que são necessários para os 

capítulos seguintes. Estes conceitos incluem a diferenciação entre uma imagem 

analógica e uma imagem digital, sendo mencionado as vantagens da imagem 

digital. Bit, byte e pixel servem de base para introduzir a resolução espacial de 

uma imagem. A partir de uma imagem na escala de cinzentos é apresentada a 

imagem a cores RGB e ainda imagens que usam pseudo-cor para melhor serem 

compreendidas pelos humanos. É explorada a conversão de imagens de RGB para 

outros modelos de cores (exemplo HSV). São introduzidos vários formatos de 

imagens, desde o PGM (Portable Gray Map), BMP (BitMaP), assim como formatos 

com compressão automática da imagem, como ocorre no PNG (Portable Network 

Graphics), TIFF (Tagged Image File Format), JPEG (Joint Photographic Experts 

Group), entre outros. 

 

 

● Modalidades imagiológicas médicas: permitem observar as características 

anatómicas, usando raios-X, assim como o funcionamento fisiológico, usando 

raios gama emitidos pelo corpo do paciente. São explicados os princípios de 

funcionamento das técnicas imagiológicas radiografia, tomografia computorizada, 

ressonância magnética, PET e SPECT, e ainda a ecografia. São comparadas as 

seguintes técnicas: radiografia com a tomografia computorizada. As modalidades 

imagiológicas 3D são destacadas, como sendo as mais importantes para o 

diagnóstico. São indicados os motivos pelo qual a ecografia é uma das técnicas 

mais usadas, sendo abordado os vários modos de aquisição de imagem por 
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ultrassons. Além de diagnóstico, várias modalidades imagiológicas também são 

usadas para orientação em intervenções cirúrgicas, assim como para o 

acompanhamento da evolução do tratamento de patologias. 

 

● Remoção de artefactos e melhoria da imagem: as ferramentas morfológicas para 

processamento da imagem permitem extrair ou modificar a informação da forma 

ou estrutura dos objetos. Operações morfológicas como a dilatação, erosão e 

esqueletização são aplicadas em imagens. Para a redução do ruído são aplicadas 

técnicas de restauro como filtro de média, filtro de mediana, filtro de Wiener. Como 

as imagens são caracterizadas pelo seu histograma, é explicado o conceito de 

histograma. Para melhorar a qualidade da imagem é efetuada a equalização do 

histograma. É efetuada a distinção entre contraste e brilho (intensidade) numa 

imagem. 

 

● Segmentação: a segmentação de uma imagem divide a imagem em regiões com 

significado para uma determinada tarefa. Atendendo a que existem vários 

métodos, a escolha do método a aplicar depende das características do problema 

em análise, sendo apresentados métodos baseados em regiões e métodos baseados 

em descontinuidades. Exemplos de métodos mais simples para realizar a 

segmentação: threshold, crescimento de regiões. Outros métodos também 

explorados são os detetores de contornos (arestas), frequentemente 

complementados com operações morfológicas para isolar o objeto em estudo. 

Outros exemplos de segmentação consistem na aplicação de modelos físicos 

(contornos ativos, superfícies ativas, watershed), sendo descrito o formalismo 

matemático subjacente e/ou fenómeno físico do problema. 

 

● Registo de imagens: alinha imagens de forma a ser estabelecida uma 

correspondência entre informações de diferentes imagens. São descritas técnicas 

baseadas no alinhamento de imagem: registo baseado na intensidade, sendo 

comparado os valores das intensidades usando a métrica correlação ou a 

informação mútua; registo baseado em características, onde é procurada a 

correspondência entre características como pontos, linhas ou contornos. Também 

são descritas técnicas baseada na transformação: registo por transformação de 

corpo rígido, onde são usadas transformações lineares como, por exemplo, a 

rotação e a escala; registo por transformação de corpo não-rígido, também 

designado por transformação elástica, que inclui modelos deformáveis. São ainda 
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descritas técnicas baseadas em domínios: registo baseado em domínio espacial, 

em que se procura fazer a correspondência de intensidades de domínios ou 

características pelo ajuste de pontos de controle; registo baseado em domínio da 

frequência, em que são procurados os parâmetros de transformação no domínio 

da frequência, manuseando a translação, rotação e escala. 

 

● PACS, DICOM e compressão: O PACS (Picture Archive and Communication System) 

é um sistema em rede para consulta, análise e arquivamento de imagens digitais 

de qualquer modalidade. Possui como vantagens: acesso fácil, mesmo a imagens 

de locais remotos; registo de imagens, mesmo que sejam de diferentes 

modalidades, compressão das imagens, para comunicações mais rápidas. A maior 

desvantagem é custo financeiro elevado para hardware e para treino do pessoal. 

O formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) é 

constituído por um cabeçalho (com metadados) seguido da imagem do paciente. 

Este formato é detalhado, com maior relevância para os campos no cabeçalho do 

ficheiro DICOM. A compressão da imagem divide-se em compactação sem perdas 

e com perda parcial de informação. São descritos vários formatos de compactação, 

e ainda o JPEG como um exemplo de uma compactação sem ou com perdas, 

dependendo do método usado. 

 

● Classificação: consiste em ordenar objetos por classes, tendo por base uma decisão 

de natureza estatística, quando não existe informação da estrutura do objeto. 

Numa imagem são definidas as regiões de interesse (ROI), que por sua vez são 

usadas por funções que quantificam as propriedades dessas ROIs baseadas em 

estatísticas de primeira ordem, segunda ordem e ordem superior. São 

apresentados os conceitos de conjuntos de dados de treino e de teste, e ainda 

descritos vários classificadores (exemplos: SVM, kNN, PCA, redes neuronais 

artificiais). É exposto o Deep Learning como uma evolução das redes neuronais 

artificiais, com aumento de camadas, proporcionando um maior nível de 

abstração e melhoria nos resultados preditos. 
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4.2 - Calendarização 

Os conteúdos programáticos da unidade curricular Processamento de Imagem Médica 

encontram-se distribuídos pelas aulas teóricas conforme a planificação indicada na 

tabela 1.  

 

Tabela 1 – Planificação das aulas teóricas e sumários respetivos. 

Semana Tema Sumário 

1 
1. Introdução ao 

processamento de imagem 

Conceito de imagem, escala de cinzentos, 

cores e pseudo-cor, formatos de imagem 

2 
2. Modalidades 

imagiológicas médicas 

Radiografia, tomografia computorizada, 

ressonância magnética 

3 
2. Modalidades 

imagiológicas médicas 

Imagem médica nuclear (PET e SPECT), 

imagem por ultrassons 

4 
3. Remoção de artefactos e 

melhoria da imagem 
Filtros, operações morfológicas 

5 
3. Remoção de artefactos e 

melhoria da imagem 
Histograma, realce da imagem 

6 4. Segmentação Threshold, detetores de contornos 

7 4. Segmentação 
Contornos ativos, superfícies ativas, 

watershed 

8 5. Registo de imagens Baseado no alinhamento de imagens 

9 5. Registo de imagens 
Baseado na transformação, baseadas em 

domínios 

10 
6. PACS, DICOM e 

compressão 

PACS (Picture Archiving and Communication 

System), DICOM 

11 
6. PACS, DICOM e 

compressão 
Compressão de imagem 

12 7. Classificação Aprendizagem máquina, características 

13 7. Classificação Classificadores, redes neuronais profundas 

14 
Apresentação e avaliação 

de trabalhos / projetos. 

Apresentação e avaliação de trabalhos / 

projetos. 

15 
Apresentação e avaliação 

de trabalhos / projetos. 

Apresentação e avaliação de trabalhos / 

projetos. 
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4.3 - Aulas práticas / laboratoriais 

Nas aulas práticas / laboratoriais é realizado um misto entre resolução de problemas 

(exercícios) e a realização de trabalhos laboratoriais usando o MATLAB. Os problemas 

são extraídos da bibliografia de apoio à unidade curricular. Os trabalhos laboratoriais, 

num total de seis, são apresentados de seguida. 

 

 

Trabalho Laboratorial #1 – Contagem & Classificação 

    

Enquadramento: imagens de células (ou imagens aéreas de terrenos de cultivo) podem 

incluir zonas claras e (outras) zonas escuras, relacionadas com a existência, ou não, de 

patologia (ou com a existência de terrenos cultivados, ou não). Em fungos ou organismos 

básicos, a sua evolução é proporcional ao seu tamanho, sendo necessário determinar o 

grau de evolução da espécie, se ainda se encontra numa fase inicial em que todas as 

entidades são “pequenas” ou se a maioria delas já são “grandes”. 

Objetivo: contagem das áreas escuras e claras; classificação dos elementos.  

Dados: (imagens para desenvolvimento, entregue aos alunos) imagens com regiões de 

elevado contraste, num total de 4 imagens; para avaliação pelo professor, outras 

4 imagens, similares às anteriores. 
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Trabalho Laboratorial #2 - Segmentação 2D do Fígado 

    

Enquadramento: para se proceder à remoção cirúrgica de parte do fígado, os passos 

normalmente realizados são a segmentação 3D do fígado, seguida da localização da rede 

vascular para a identificação dos 8 segmentos (segmento = zona independente das 

restantes) hepáticos para que seja sempre removido um ou vários segmentos. 

Objetivo: obter o contorno hepático sobreposto à imagem de TAC numa imagem 2D. 

Dados: (para desenvolvimento, entregue aos alunos) imagens axiais obtidas por TAC de 

vários pacientes, num total de 6 imagens; para avaliação pelo professor, outras 

6 imagens, similares às anteriores. 

Trabalho Laboratorial #3 - Segmentação 2D dos Pulmões 

    

Enquadramento: a tromboembolia pulmonar é uma das causas de doença e mortalidade 

inesperada mais comuns. Em Portugal estima-se uma incidência de 25.000 casos por 

ano. 

Objetivo: detetar e representar os contornos pulmonares sobrepostos à imagem de TAC. 

Dados: (para desenvolvimento, entregue aos alunos) imagens axiais obtidas por TAC de 

vários pacientes, num total de 6 imagens; para avaliação pelo professor, outras 

6 imagens, similares às anteriores. 

Secção pulmonar 35 do exame PA3
C
1 Secção pulmonar 54 do exame PA7

G
1
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Trabalho Laboratorial #4 - Identificação dos Nervos da Córnea 

     

Enquadramento: os nervos da córnea possuem uma forma fina e alongada, agrupam-se 

em feixes nervosos. Assentam numa camada com pouco mais de 10 µm. Dividem-se 

entre estruturas lisas e granuladas. Os nervos entram na córnea de uma forma radial e 

paralela à sua superfície, estando ligados à região central da córnea, onde se dividem 

em feixes mais pequenos e paralelos à superfície. 

Objetivo: segmentar a estrutura dos nervos da córnea. 

Dados: (para desenvolvimento, entregue aos alunos) imagens obtidas por microscopia 

confocal de vários pacientes, num total de 6 imagens; para avaliação pelo professor, 

outras 6 imagens, similares às anteriores. 

 

Trabalho Laboratorial #5 – Localização das 4 regiões cardíacas 

       

Enquadramento: as cardiopatias congénitas ocorrem estatisticamente em 8 de cada 

1000 recém-nascidos. A partir de imagens de ecocardiografia é possível observar 

informação anatómica, como as paredes cardíacas, o funcionamento das válvulas e 

quantificar o volume de cada aurícula e ventrículo. 
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Objetivo: localizar as fronteiras dos ventrículos esquerdo e direito, e ainda as fronteiras 

das aurículas esquerda e direita. 

Dados: (para desenvolvimento, entregue aos alunos) imagens obtidas por 

ecocardiografia de vários pacientes, num total de 6 imagens; para avaliação pelo 

professor, outras 6 imagens, similares às anteriores 

 

 

Trabalho Laboratorial #6 – Identificação da  

estrutura vascular 3D na região torácica 

 

Enquadramento: o exame Angio-TAC Pulmonar é considerado como o melhor método 

de diagnóstico da embolia pulmonar. Como o agente de contraste não realça os 

coágulos, permite identificar e visualizar regiões onde ocorrem obstruções na estrutura 

vascular. 

Objetivo: identificar as artérias e veias pulmonares, representando-as embebidas nos 

pulmões. 

Dados: (para desenvolvimento, entregue aos alunos) 2 exames (um exame sem contraste 

e outro exame com contraste) de Angio-TAC Pulmonar de um paciente; para avaliação 

pelo professor, outros exames de 3 pacientes, similares aos anteriores. 

 

 

 



Relatório da unidade curricular Processamento de Imagem Médica  

    21 

4.4 - Elaboração de Relatório de Artigo Científico 

Faz parte da avaliação a elaboração de um relatório baseado num artigo científico (a 

disponibilizar pelo professor), onde deverá ser explicada a metodologia, resultados 

obtidos, discussão e conclusões desse artigo.  

O artigo científico será preferencialmente sobre um dos temas dos trabalhos 

laboratoriais, sendo uma opção a implementação (ou não) da metodologia descrita no 

artigo. Os alunos são incentivados a realizar a implementação, de forma a valorizar o 

seu trabalho. 

O documento (relatório) será apresentado pelos alunos à turma e servirá de base para 

o professor colocar questões a esses alunos. 

 

 

4.5 - Bibliografia para a unidade curricular proposta 

A bibliografia para a unidade curricular Processamento de Imagem Médica é composta 

por 3 partes. 

 

Bibliografia principal: 

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008). Digital Image Processing: Pearson/Prentice Hall 

 

Bibliografia complementar: 

Bankman, I. (2008). Handbook of Medical Image Processing and Analysis (2nd ed.): 

Elsevier Science. 

Beutel, J., Kundel, H. L., & Metter, R. L. V. (2000). Handbook of Medical Imaging, Vol.1 

- Physics and Psychophysics: SPIE Press. 

Dougherty, G. (2009). Digital Image Processing for Medical Applications: Cambridge 

University Press. 

Gonzalez, R. C., Woods, R. E., & Eddins, S. L. (2009). Digital Image Processing Using 

MATLAB (2nd ed.): Tata McGraw-Hill Education. 
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Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2014). Image Processing, Analysis and Machine Vision 

(3rd ed.): Cengage Learning. 

Suetens, P. (2017). Fundamentals of Medical Imaging (3rd ed.): Cambridge University 

Press. 

 

Bibliografia opcional: 

Webster, J. G., & Nimunkar, A. J. (2018). Medical Instrumentation: Application and 

Design (5th ed.): Wiley. 

Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B., Setio, A., Ciompi, F., Ghafoorian, M. (2017). A survey 

on deep learning in medical image analysis. Medical Image Analysis, 42, 60-88. 

Ioannidou, A., Chatzilari, E., Nikolopoulos, S., & Kompatsiaris, I. (2017). Deep Learning 

Advances in Computer Vision with 3D Data: A Survey. ACM Computing Surveys, 50(2), 

Article No. 20. 

Zhang, Q., Yang, L. T., Chen, Z., & Li, P. (2018). A survey on deep learning for big data. 

Information Fusion, 42, 146-157. 

 

A bibliografia principal, sendo o livro mais utilizado, serve de suporte à maioria dos 

conteúdos programáticos. A bibliografia complementar permite outra visão dos 

conteúdos programáticos, sendo um complemento à bibliografia principal. A bibliografia 

opcional permite um detalhe maior sobre temas específicos, sendo útil para os alunos 

com interesse acima da média pelos assuntos abordados na unidade curricular. 
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5 - Metodologia de Ensino 

A unidade curricular Processamento de Imagem Médica possui uma carga horária de 

3 tempos escolares teóricos e 2 tempos escolares práticos / laboratório, a que 

corresponde uma duração de 75 tempos escolares num semestre equivalente a 15 

semanas úteis. Com esta carga horária semanal, a unidade curricular tem 6 ECTS.  

Das 15 semanas de aulas, 13 semanas são destinadas à lecionação dos conteúdos 

programáticos e 2 semanas à apresentação e avaliação dos trabalhos / projetos que 

cada grupo de alunos realiza durante o semestre. 

No que respeita aos trabalhos laboratoriais, uma aula de dois tempos escolares poderá 

não ser suficiente para o(s) aluno(s) realizarem o trabalho, pelo que se sugere uma de 

duas abordagens distintas:  

i) o professor disponibiliza funções previamente elaboradas que realizem tarefas 

secundárias como a leitura e carregamento em memória de um exame TAC; 

visualização de uma imagem 3D, ficando o(s) aluno(s) com a tarefa de 

implementar as funções principais da metodologia a utilizar. 

ii) em alternativa, o professor disponibiliza 2 semanas para a realização de cada 

trabalho laboratorial, informando os alunos que entre a 1ª semana e a 

2ª semana deverão também trabalhar em casa, para terem sucesso na 

resolução do trabalho laboratorial. 

Frequentemente os alunos já possuem conhecimentos de MATLAB (adquiridos noutras 

unidades curriculares). Se não for o caso, nas primeiras aulas laboratoriais deverá ser 

efetuada uma revisão sobre a utilização básica do MATLAB, seguido de uma explicação 

das ferramentas de processamento de imagem do MATLAB. 

O ensino ao nível de Mestrado pressupõe que a lecionação e a aquisição de competências 

sejam progressivamente centradas nos alunos, em que as sessões presenciais de 

exposição por parte do docente sejam uma componente limitada à exposição dos 

conceitos considerados relevantes em cada tema; o aprofundamento das matérias, 

quando necessário, envolverá principalmente trabalho individual e/ou de grupo por 

parte dos alunos e a sua apresentação perante a turma, recorrendo a dispositivos ou 

outros suportes considerados adequados. 
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Para desenvolver as atividades propostas, em especial os trabalhos laboratoriais, os 

alunos deverão recorrer à bibliografia disponível na biblioteca da instituição e ainda 

recolher informação com recurso aos modernos meios de pesquisa de informação 

científica através da Internet (exemplos: Clarivate Analytics (Thomson Reuters ISI) Web 

of Science; Google Académico). O processo de recolha, estudo, seleção e apresentação da 

informação será acompanhado pelo professor da unidade curricular. 

Desta forma contribui-se para a criação de práticas colaborativas e de autonomia na 

construção do conhecimento, esperando-se também que estimule e aperfeiçoe 

competências transversais tais como: a elaboração de documentos escritos, 

apresentação pública, capacidade de pesquisa, interpretação e síntese, trabalho em 

equipa, conceção e desenvolvimento de um estudo em pequena escala. 

Nas aulas são apresentados tópicos e conceitos, mas o aluno é incentivado a participar 

em muitas das reflexões que se perspetivam no processamento de imagem, por exemplo, 

realizando tarefas no seu computador pessoal. As discussões são estimuladas com o 

intuito de haver uma convergência natural e intuitiva para um entendimento geral dos 

conceitos e do seu enquadramento no processamento de imagem. 

As aulas consistem na exposição oral da matéria, apoiada pelo recurso à utilização de 

um projetor de vídeo ligado a um computador portátil. As projeções são feitas usando 

materiais preparados com recurso ao programa PowerPoint que integra o Microsoft 

Office. A projeção preferencialmente é efetuada sobre uma tela branca ao lado do quadro 

branco, permitindo uma maior interatividade e ação durante a exposição, pois podem 

ser introduzidas modificações à matéria projetada. O quadro branco fica disponível para 

servir de apoio à exposição, podendo o docente aí escrever e apagar sem qualquer 

interferência com a projeção que está a ser feita na tela branca. 

As aulas laboratoriais são de presença obrigatória (é permitido faltar desde que não 

excedam 20% das aulas laboratoriais), para efeitos de avaliação contínua. Quando o 

número de faltas é excedido, o aluno passa a ser avaliado por exame final. 
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6 - Avaliação de Conhecimentos 

Os alunos da unidade curricular Processamento de Imagem Médica podem ser avaliados 

de três formas: avaliação contínua, avaliação por exame na época normal, e ainda 

avaliação por exame na época de recurso. Em regra, são avaliados em avaliação 

contínua e no caso de não possuírem um resultado final positivo, são novamente 

avaliados em exame na época normal, existindo ainda uma terceira e última avaliação 

em exame na época de recurso. 

6.1 - Avaliação contínua durante o semestre 

A frequência das aulas laboratoriais desta unidade curricular é obrigatória; para poder 

estar sujeito à avaliação contínua, o aluno não deve faltar a mais de 20% das aulas 

laboratoriais. 

A avaliação contínua é composta por três parâmetros de avaliação: 

 Frequência individual 

 Execução de trabalhos laboratoriais 

 Elaboração do relatório de artigo científico 

Cada parâmetro de avaliação possui o mesmo peso; um aluno obtém uma classificação 

global nesta unidade curricular quando existe informação quantitativa em cada 

parâmetro de avaliação, realizada no atual ano letivo. 

A frequência é uma prova de avaliação teórica, sem consulta, sobre toda a matéria, com 

duração de 90 minutos. 

Os trabalhos laboratoriais, em número de seis, são realizados pelo aluno, 

individualmente ou em grupo, podendo serem concluídos em casa (e neste caso, cada 

aluno / grupo deverá fazer um resumo verbal ao professor e responder a algumas 

questões, para demonstrar que o trabalho foi efetivamente realizado pelo aluno / grupo). 

A elaboração do relatório de artigo científico consiste numa síntese de um artigo 

científico, diferente para cada aluno / grupo, realizado extra-aulas, sendo os “temas” 

distribuídos aleatoriamente pelo professor. Se o aluno/grupo assim entender, poderá 

incluir uma parte prática do trabalho (por exemplo, implementação da metodologia 
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estudada). A avaliação do relatório depende de três componentes: o conteúdo do 

trabalho, a qualidade da apresentação “à turma” e as respostas às perguntas colocadas 

pelo professor sobre o trabalho realizado. 

A classificação final por avaliação contínua é calculada pela média dos três parâmetros 

de avaliação, não existindo nota mínima (na frequência) para ser avaliado em “avaliação 

contínua”. 

6.2 - Avaliação final por exame na época normal 

Podem realizar o exame na época normal os alunos não aprovados em avaliação 

contínua. A matéria a avaliar nesse exame corresponde a toda a matéria do programa.  

A classificação final da avaliação na época normal corresponde à classificação do exame. 

Não é considerada a classificação do relatório de artigo científico realizado durante a 

“avaliação contínua”, nem a classificação dos trabalhos laboratoriais. 

6.3 - Avaliação final por exame na época de recurso 

Podem realizar o exame na época de recurso os alunos não aprovados. A matéria a 

avaliar nesse exame corresponde a toda a matéria do programa.  

A classificação final da avaliação na época de recurso corresponde à classificação do 

exame. Não é considerada a classificação do relatório de artigo científico realizado 

durante a “avaliação contínua”, nem a classificação dos trabalhos laboratoriais. 
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Anexo: Exemplos de Frequências e Exames 

 

Devido à semelhança entre a unidade curricular proposta e a unidade curricular 

“Sistemas e Processamento de Imagem” lecionada no ano letivo em 2011/2012 na 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre, 

apresentam-se de seguida os enunciados da primeira frequência, segunda frequência, 

exame da época normal e exame da época de recurso.  
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Sistemas e Processamento de Imagem 

1ª Frequência 

Data: 5/12/2011       Duração: 1h45min 

Licenciatura em Bioengenharia 

 
Nome: _______________________________________________   Nº: _______________   

 
Não é permitida a utilização de telemóveis durante a prova. Tentativa de consulta de material 

não autorizado ou de comunicação com outro aluno resultará na anulação da prova. 
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Grupo I 

 

 

a) Como é produzida a radiação característica? Porquê da designação "característica"? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Explicar como é possível tornar um feixe de raios X mais energético. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Quais as principais fontes de ruido num sistema de radiologia digital? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) Nos modos de operação contínuo e pulsado, em fluoroscopia por raios X, qual possui o maior 

sinal-ruido? Justifique. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo II 

 

 

a) Quando é efectuada a retroprojecção da imagem em TAC, pode ser usada a convolução com 

um filtro. Que filtro é usado, e qual o objectivo do mesmo? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) A última geração de tomógrafos de TAC permite aquisição multi-corte numa rotação. Qual a 

geometria dos detectores? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Os raios gama são mais energéticos ou menos energéticos que os raios X? Justifique. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) O que é um "gerador de radionuclídeo" e qual a sua utilidade? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo III 

 

 

a) Qual o objectivo da aplicação clínica de Cintigrafia ou SPECT com recurso à ventilação e 

perfusão pulmonar? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Compare a grandeza da energia das radiações usadas em TAC e em PET. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Caracterize o tipo de ondas usado em ultrassonografia para diagnóstico, quer para estruturas 

profundas, quer para estruturas/órgãos superficiais. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) Num sistema imagiológico de ecografia, o que distingue a resolução axial da resolução 

azimutal? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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Grupo IV 

 

1. A intensidade de um feixe de fotões é reduzida em 50% quando atravessa uma barra de cobre 

com 1 cm de espessura. Determinar: 

a) o coeficiente de atenuação linear do cobre; 

b) o HVL deste material para o feixe de fotões acima mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Um feixe de raios X incide num material com espessura d; 90% deste feixe consegue passar 

através do material. Que percentagem de fotões atravessará o mesmo material se este tiver 

uma espessura 3d ? 
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Grupo V 

 

3. Um elemento radioactivo possui uma actividade de 0,01 Ci ao meio dia. Determinar a 

radioactividade deste elemento às 18 horas desse dia. Dados:  = 3,2210-5 s-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uma substancia usada em medicina nuclear contém inicialmente números iguais de dois 

núcleos radioactivos A e B. Após 3 dias observou-se que o número de núcleos A era o triplo do 

número de núcleos B. Sabendo que o tempo de semi-vida do núcleo B é de 1,5 dias, determine 

o tempo de semi-vida do núcleo A. 
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Sistemas e Processamento de Imagem 

2ª Frequência 

Data: 17/Jan/2012       Duração: 1h45min 

Licenciatura em Bioengenharia 

 
Nome: _______________________________________________   Nº: _______________   

 
Não é permitida a utilização de telemóveis durante a prova. Tentativa de consulta de material 

não autorizado ou de comunicação com outro aluno resultará na anulação da prova. 

 

Grupo I 

a) A retina do olho humano é constituída por Bastonetes e Cones. Quais são mais sensíveis a 

baixos níveis de iluminação? E quais existem em maior número?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Indique 3 técnicas usadas para ampliar uma imagem.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Um histograma de uma imagem volumetrica (3D) é: um sinal 1D; ou uma imagem 2D; ou outra 

imagem volumetrica (3D)? E um histograma de uma imagem 2D?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo I (continuação) 

 

d) O que é a transformada de Hough?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e) Explique resumidamente a operação morfológica de Dilatação com “Thinning”?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

f) O que é um classificador?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

g) Indique 3 exemplos de classificadores.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

h) Numa imagem na escala de níveis de cinzento, quais são os valores das intensidades para o 

preto e para o branco?   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo II 

 

a) Para aumentar a nitidez de uma imagem são usados filtros passa-alto ou passa-baixo? 

Justifique.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Qual a diferença entre as operações morfológicas de Abertura e de Fecho?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Em processamento de imagem, o que é a Compacticidade?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) O que é o número de Euler? Qual o seu valor para uma imagem da letra "A"?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e) O que são "Level-set"?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo III 

 

 

Considere a imagem binária da figura: 

 

 

 

Usando o seguinte elemento estruturante 

(kernel):  

 
 

 

Efectue uma dilatação e represente o resultado (marcando “0” e/ou “1”) na figura: 
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Grupo IV 

 

1 - Considere as seguintes imagens A e B: 

 

53 9 36 161 164 50  0 0 0 1 1 0     

149 160 162 173 51 3  1 1 1 1 0 0     

94 179 166 160 8 0  0 1 1 1 0 0  1 1 1 

92 196 150 146 7 0  0 1 1 1 0 0  1 1 1 

89 192 189 158 171 17  0 1 1 1 1 0  1 1 1 

83 82 92 90 79 37  0 0 0 0 0 0     

A = Imagem original (níveis cinzento)  B = imagem binária  C=elemento 
 estruturante 
 

a) Descreva um procedimento para se obter a imagem B a partir da imagem A. 

b) Calcule os novos valores da imagem B depois de aplicar a operação morfológica de 

erosão usando o elemento estruturante C. 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

  



 

    43 

 

Grupo IV - continuação 

 

2 - Considere a seguinte imagem (matriz): 

 

1 1 2 7 2 

1 1 2 2 2 

10 10 10 10 10 

10 10 2 9 10 

10 10 10 10 10 

 

Represente a nova imagem (matriz) resultante da aplicação de um filtro espacial de média com 

dimensão 3x3. 
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Sistemas e Processamento de Imagem 

Exame: Época Normal 

Data: 10/Fev/2012       Duração: 2h30min 

Licenciatura em Bioengenharia 

 
Nome: _______________________________________________   Nº: _______________   

 
Não é permitida a utilização de telemóveis durante a prova. Tentativa de consulta de material 

não autorizado ou de comunicação com outro aluno resultará na anulação da prova. 
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Grupo I – Sistemas de Imagiologia 

a) Considere as modalidades imagiológicas TC, SPECT, PET, RM. Indique a que possui menor 

resolução temporal e a que possui menor resolução espacial. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) A mamografia é uma técnica usada para detectar patologias nos tecidos mamários. Qual o 

alvo / filtro a ser usado, para uma tensão de 17 a 20 keV?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Como é definido o conjunto de raios-soma com direcções paralelas?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) No decaimento por emissão de partículas, decaimento beta+, o que acontece ao positrão 

após ser gerado e ser ejectado do núcleo?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e) Em que situações é que o coeficiente de reflexão da pressão é negativo? E o coeficiente de 

reflexão de intensidade?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

f) Quais os efeitos químicos da utilização dos ultra-sons?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo II – Processamento de Imagem 

a) O sensor digital de captura de imagem é constituído por 3 componentes: verde, vermelho e 

azul. Existem todos na mesma proporção? Justifique.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Qual a definição de histograma?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Indique 5 filtros que podem ser usados para salientar, nas imagens, as zonas de transição 

entre estruturas / objectos.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Qual a diferença entre as operações morfológicas de Erosão com Schrinking e Erosão com 

Thinning?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e) Em que situações é que a envolvente convexa de um objecto coincide com a imagem desde 

mesmo objecto?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

f) Como se chamam as entradas e a saída de um classificador?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo III 

 

1 - Uma substancia usada em medicina nuclear contém inicialmente números iguais de dois 

núcleos radioactivos A e B. Após 3 dias observou-se que o número de núcleos A era o triplo do 

número de núcleos B. Sabendo que o tempo de semi-vida do núcleo B é de 1,5 dias, determine 

o tempo de semi-vida do núcleo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - As características dos tecidos / constituintes do corpo humano encontram-se indicados na 

tabela: 

 
 

Tecido: 

Massa 
Volúmica 
(Kg/m3) 

Velocidade 
do Som 
(m/s) 

Ar 1,29 330 

Sangue 1060 1570 

Cérebro 1025 1540 

Osso 1900 4040 

Músculo 1075 1590 

 

Qual das seguintes fronteiras entre tecidos (sangue-cérebro ou músculo-cérebro) produz ondas 

sonoras reflectidas de maior intensidade? 
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Grupo IV 

 

Um feixe de radiação contendo 7,4×1012 fotões com energia de 100 keV incide num bloco de 

chumbo com espessura de 7,5cm. 

 Coeficiente de atenuação 
mássico (cm2/g) 

 

Energia dos 
fotões (MeV) 

H2O  
=1,00 g/cm3 

Chumbo  
=11,34 g/cm3 

0,02 0,721 84,0 

0,1 0,192 4,53 

0,2 0,148 1,91 

0,4 0,106 0,215 

0,6 0,0894 0,117 

2,0 0,0494 0,0453 

 

a) Consultando os dados da tabela, determine o HVL e o alcance médio do feixe de fotões 

no chumbo. 

b) Determine o número de fotões que são absorvidos pelo bloco de chumbo. 

c) Calcule a espessura da água necessária para atenuar o feixe de radiação incidente, para 

um quinto do seu valor inicial. 
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Grupo V 

 

Considere a imagem binária da figura: 

 

 

Usando o seguinte elemento estruturante 
(kernel): 

 
 

efectue uma erosão e represente o resultado (marcando 0 e/ou 1) na figura: 
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Grupo VI 

 

Considere a seguinte imagem (matriz): 

6 7 8 9 10 

1 1 2 2 2 

10 9 8 7 6 

10 10 2 9 10 

1 2 3 4 5 

 

a) Represente a nova imagem (matriz) resultante da aplicação de um threshold (limiar) de 6. 

     

     

     

     

     

 

b) Determine e represente o histograma da imagem. 
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Sistemas e Processamento de Imagem 

Exame: Época de Recurso 

Data: 24/Fev/2012       Duração: 2h30min 

Licenciatura em Bioengenharia 

 
Nome: _______________________________________________   Nº: _______________   

 
Não é permitida a utilização de telemóveis durante a prova. Tentativa de consulta de material 

não autorizado ou de comunicação com outro aluno resultará na anulação da prova. 

 

Formulário 
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Grupo I – Sistemas Imagiológicos 

a) Com o ponto de vista energético, qual a condição para ocorrer o efeito fotoeléctrico?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Que informação fornece a Angiografia de Subtracção Digital?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) O que é o sinograma?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Quais os tipos de interacção dos ultra-sons com a matéria?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

e) Os ultra-sons possuem uma velocidade de propagação maior no ar ou num sólido? Justifique.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

f) Quais as vantagens de se usar o hidrogénio em Ressonância Magnética?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo II – Processamento de Imagem 

a) Numa imagem em formato RGB, quais as componentes das cores usadas?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Indique 2 filtros para atenuação de ruido.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Uma técnica de segmentação é o crescimento de regiões. Explique muito resumidamente 

como funciona.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Indique 5 exemplos de descritores quantificáveis que possam ser obtidos aquando da 

extracção de atributos de uma imagem  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e) O que é o número de Euler? Qual o seu valor para uma imagem da letra "B"?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

f) O que são "snakes" ou contornos activos?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Grupo III 

 

1 - Um feixe de raios X incide num material com espessura d; 90% deste feixe consegue passar 

através do material. Que percentagem de fotões atravessará o mesmo material se este tiver 

uma espessura 3d ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Determinar a diferença de energia, E (em eV) entre os estados paralelo e antiparalelo do 

spin de hidrogénio, sob influencia de um campo magnético de 1.5 T e compare com o valor de 

energia de um feixe de raios X de 50 keV.  

Dados: =42.58 MHz/T; h=6.63x10-34J.s; 1ev=1.6x10-19J. 
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Grupo IV 

 

O P32

15 é radioactivo e decai por emissão de partículas - com tempo de semi-vida T1/2=14,3 dias.  

 

a) Escreva a equação que descreve o decaimento radioactivo 

descrito. Consulte o extracto da tabela periódica para 

determinar qual é o elemento que resulta desse decaimento. 

b) Determine o número de átomos de fósforo presentes numa 

fonte de 4,2 mCi. 

c) Quando tempo é necessário para que a fonte de 4,2 mCi de fósforo tenha a sua 

actividade reduzida para 1,5 mCi? 
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Grupo V 

 

Considere a imagem binária da figura: 

 

Usando o seguinte elemento estruturante 
(kernel): 

 
efectue uma operação morfológica de fecho (dilatação e depois erosão) e represente o 

resultado (marcando 0 e/ou 1) na figura: 
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Grupo VI 

 

1- Uma imagem em formato RGB, com dimensões 4 x 4 pixeis, possui os seguintes valores: 

(128,0,128) (192,64,128) (255,32,96) (0,128,255) 

(255,32,192) (0,0,64) (32,32,192) (128,0,128) 

(192,64,128) (255,32,192) (32,32,192) (128,0,128) 

(64,0,32) (32,32,192) (128,0,128) (255,32,192) 

Determine e represente o histograma para a componente vermelha da imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Considere a seguinte imagem (matriz): 

3 5 7 9 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 8 7 6 

 

Represente a nova imagem (matriz) resultante da aplicação de um filtro espacial de mediana 

com dimensão 3x3. 

    

    

    

    
 


