
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GUILHERME LEON BERNO DE JESUS

Segmentação Automática de Imagens de
Córnea para Topógrafo Portátil

Monografia apresentada como requisito parcial para
a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da
Computação

Orientador: Prof. Dr. Manuel Menezes de Oliveira
Neto

Porto Alegre
2015



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Reitor: Prof. Carlos Alexandre Netto
Vice-Reitor: Prof. Rui Vicente Oppermann
Pró-Reitor de Graduação: Prof. Sérgio Roberto Kieling Franco
Diretor do Instituto de Informática: Prof. Luis da Cunha Lamb
Coordenador do Curso de Ciência de Computação: Prof. Raul Fernando Weber
Bibliotecária-chefe do Instituto de Informática: Beatriz Regina Bastos Haro



RESUMO

A topografia de córnea é um procedimento que permite uma análise do formato da superfície

da córnea humana. A sua finalidade é detectar possíveis problemas de visão gerados por uma

córnea com deformidades, para, depois, corrigi-los com cirurgia e/ou lentes de contato, entre

outros métodos. A base da topografia de córnea é a reflexão de um padrão de círculos con-

cêntricos na superfície da córnea e sua subsequente análise. Uma questão fundamental para a

análise destes círculos é a sua segmentação e separação da íris, da pupila e da esclera. Topógra-

fos de córnea automatizados já existem, mas são equipamentos caros, da ordem de dezenas de

milhares de reais, não são portáteis e os métodos utilizados por eles são secretos e protegidos

por patentes. O Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está

desenvolvendo um topógrafo de córnea barato e portátil, baseado no smartphone. Para se obter

a topografia de córnea com este novo equipamento, ainda é necessário um método robusto e

automático para a segmentação das imagens refletidas na córnea, capturadas pela câmera de

um smartphone. Este trabalho apresenta um pipeline para segmentação de imagens de córnea

adequado para o protótipo em desenvolvimento na UFRGS.

Palavras-chave: Topografia de Córnea. Segmentação de imagens.



Image Segmentation of Corneal Images for Mobile Corneal Topography

ABSTRACT

Corneal topography is a procedure that enables the analysis of the human corneal surface. Its

role is to detect possible problems caused by deformities in the cornea, which can later be

corrected by surgery and/or contact lenses. The basis for corneal topography is the reflection of

a circular pattern on the cornea and its subsequent analysis. A fundamental part of the analysis

of those patterns is their segmentation and separation from the iris, pupil, and sclera. Corneal

topographers already exist, but are expensive equipments, costing tens of thousands of reais,

non-portable, and their algorithms are secret and protected by patents. Institudo de Informática

at UFRGS is developing a prototype of an inexpensive, portable corneal topographer based on

a smartphone, which needs a robust and automatic method of segmenting the images reflected

on the cornea. This work presents a segmentation pipeline which is tailored for the prototype

under development at UFRGS.

Keywords: Corneal Topography. Image Segmentation.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão discutidas as motivações, objetivos e desafios deste trabalho. Será

apresentada a importância da topografia de córnea e da sua versão portátil e o porquê de elas

não serem problemas iguais.

1.1 Motivação

A topografia de córnea é um conjunto de métodos que tem como finalidade mapear o

formato da superfície da córnea do olho humano. Tal função é de fundamental importância

para diversas áreas da oftalmologia e permite diagnosticar doenças antes que elas evoluam e

deteriorem ainda mais a visão do paciente. É possível identificar pelo menos três aplicações

da topografia de córnea: avaliação pré e pós cirurgia de córnea, desenvolvimento de lentes

de contato que melhor se adaptam ao formato do olho, e diagnóstico e acompanhamento de

ceratocone.

Cirurgias a laser para a correção de pequenas anomalias no formato da córnea humana

que causam distorções e deterioração na qualidade visual são procedimentos comuns nos dias

de hoje. Elas podem corrigir total ou parcialmente problemas como miopia, hipermetropia e

astigmatismo. Para a realização deste procedimento, é necessário conhecimento detalhado do

formato da córnea, além de ser necessário um acompanhamento pós-operatório. As utilidades

da topografia de córnea no planejamento de tais cirurgias são a análise precisa do formato da

córnea, o diagnóstico de possíveis suspeitas de ceratocone e, para o pós-operatório, análise das

mudanças obtidas com a cirurgia.

No entanto, a principal aplicação da topografia de córnea é o diagnóstico precoce de

ceratocone. Esta condição é uma doença degenerativa progressiva da córnea que está associada

a um decréscimo da acuidade visual. Ela caracteriza-se pelo aumento da curvatura do olho,

associado ao afinamento da córnea e ao aparecimento de cicatrizes, nos casos mais avançados.

Este afinamento faz com que o olho tenha um formato cônico, como mostrado na imagem

abaixo. Tendo em vista que esta é uma doença progressiva que pode levar a quase total cegueira,

sua rápida detecção é fundamental e o acompanhamento constante se faz necessário.
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Figura 1.1 – Imagem ilustrativa comparando uma córnea normal a uma córnea afetada por ceratocone.

Fonte: http://www.drbayma.com

1.1.1 Topografia de Córnea Portátil

Topógrafos de córnea custam a partir de US$ 5.000,00, faixa de preço que só permite

seu uso em clínicas oftalmológicas já estabelecidas. Além do preço, estes equipamentos não são

nada portáteis, restringindo seu uso aos locais apropriados. Tais limitações geram problemas

quando se deseja diagnosticar doenças oftalmológicas em regiões mais isoladas, populações

mais pobres e pacientes que não podem se locomover ou se posicionar para utilizar um destes

equipamentos.

1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um procedimento robusto e automá-

tico para a segmentação dos círculos concêntricos refletidos pela córnea a partir de imagens

capturadas por um protótipo de topógrafo portátil baseado em smartphone.

O padrão que projeta estes círculos se chama disco ou cone de Plácido e é a base do

funcionamento da topografia de córnea por disco de Plácido. Espera-se integrar os resultados

obtidos com o desenvolvimento deste trabalho no pipeline de software do topógrafo de córnea

portátil que está sendo desenvolvido no Instituto de Informática da UFRGS.
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1.3 Desafios

Os topógrafos comerciais utilizados em clínicas oftalmológicas utilizam câmeras infra-

vermelho, e o equipamento vem acompanhado de um hardware apropriado para posicionar o

paciente e iluminar o olho de maneira ideal. Tais condições controladas desaparecem em se

tratando de um aparelho móvel e de custo baixo, o qual deve poder ser utilizado em diversos

lugares, sob diversas condições e em ambientes menos propícios para um exame preciso.

1.3.1 Resolucão e Ruído

A qualidade da imagem capturada por uma câmera de smartphone é muito inferior à

imagem capturada por uma câmera digital convencional. Apesar de a resolução ser compará-

vel, o tamanho do sensor de um smartphone é muito reduzido, o que introduz ruído na imagem

capturada. Além disto, a qualidade da lente utilizada pela câmera de um smartphone é inferior

ao sistema ótico de uma câmera convencional. Portanto, a qualidade das imagens capturadas

com um smartphone não é tão boa quanto a das capturadas pela câmera de um topógrafo co-

mercial.

1.3.2 Oclusões dos Cílios e Pálpebras

Em um equipamento portátil, o posicionamento do paciente e do equipamento são menos

precisos, que pode ocasionar com maior frequência ocorrência de oclusões sobre os padrões

refletidos na córnea. Tais oclusões afetam drasticamente os algoritmos que, posteriormente,

irão gerar os mapas de córnea. Assim sendo, é necessário tratar estas imperfeições na imagem

capturada, mesmo que não seja possível dar a garantia de uma reconstrução perfeita da parte

obstruída.

1.4 Estrutura do Texto

Esta monografia encontra-se organizada do seguinte modo: O capítulo 2 apresenta os

fundamentos e históricos da topografia de córnea tradicional, com a finalidade de contextualizar

o trabalho como parte fundamental deste método. O capítulo 3 apresenta uma discussão sobre

topógrafos portáteis e sua importância. Depois, haverá uma discussão sobre a segmentação
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dos reflexos dos discos de Plácido. O capítulo 4 descreve o pipeline utilizado para solucionar

o problema, além do algoritmo utilizado, chamado de Line Tracking. O capítulo 5 apresenta

e discute os resultados obtidos. Por fim, o capítulo 6 apresenta algumas conclusões e discute

possibilidades para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA

Este capítulo apresenta um breve histórico da tecnologia de topografia de córnea, dando

destaque aos métodos baseados em discos de Plácido. Além disto, será apresentado o modo

de funcionamento deste conjunto de técnicas e como este funcionamento mudou ao longo dos

tempos, até chegar à técnica desenvolvida atualmente, na qual este trabalho se baseia.

2.1 Topógrafos não Baseados em Discos de Plácido

O método de Slit-Scan funciona projetando uma luz em forma de fenda em ângulo de

45 graus no olho. Para que este exame funcione, é necessário percorrer todo o olho com a fenda

de luz (por isto o termo Scan). Na Figura 2.1 é possível ver a fenda de luz iluminando uma

parte da córnea durante um exame. Sistemas automizados que utilizam este método funcionam

amostrando o olho várias vezes para cada passada da luz e, depois, unindo todas as informações,

gerando um mapa de córnea.

Figura 2.1 – Imagem apresentando parte do processo de Slit-Scan.

Fonte: http://www.jcor.in

Outro método que vem sendo mais utilizado recentemente é o de Rasterstereography

(ARFFA; WARNICKI; REHKOPF, 1989), o qual se baseia em manchar o filme lacrimal com

fluoresceína, um composto que emite luz quando exposto à frequências mais curtas e luz visível.

O olho é iluminado com uma luz azul-cobalto em forma de grade e uma imagem é capturada. O
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padrão em forma de grade fica aparente pela emissão da fluoresceína e, é capturado. A distorção

sofrida pelo padrão na superfície da córnea permite estimar a sua topografia.

Figura 2.2 – Imagem de um olho com uma mancha de fluoresceína, À esquerda sob luz branca e à

direita sob luz azul-cobalto.

Fonte: http://avserver.lib.uthsc.edu/

2.2 Topografia de Córnea Baseada em Discos de Plácido

A ferramenta mais comum utilizada atualmente para a topografia de córnea se baseia no

princípio de analisar as distorções sofridas pela reflexão de um padrão refletido na pela córnea.

Ela é comum pois é mais tradicional e, portanto, mais conhecida pelos profissionais de saúde,

além de ser mais simples que as demais. Para se realizar a análise destes padrões, os quais são

chamados de disco de Plácido.

2.3 Histórico

O estudo de um método preciso para a análise do formato corneal é recente. Teve iní-

cio em meados do século XVII, quando Christoph Scheiner (SCHEINER, 1621) publicou seu

livro "Oculus hoc est: Fundamentum opticum", onde ele compara o formato da córnea com di-

versas esferas de mármore. Depois disto Cuignet (CUIGNET,1820) desenvolveu um precursor

do topógrafo de córnea, no qual ele observava a reflexão de um objeto iluminado no olho do

paciente. Ele teve problemas com o posicionamento entre o paciente, a luz e o objeto, e o eixo

de visão do paciênte. Tal problema foi solucionado por Plácido (Plácido,1882), que acabou por

desenvolver a base de todos os topógrafos de córnea modernos.
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2.3.1 Disco de Plácido

Plácido introduziu a ideia de projetar na córnea diversos círculos concêntricos dese-

nhados em um disco e, olhando por um orifício localizado no centro do disco 2.3, analisar a

reflexão na córnea do paciente. Originalmente, a análise das reflexões era realizada de maneira

subjetiva pelo oftalmologista, o que lhe permitia ter uma ideia qualitativa sobre o formato da

córnea do paciente. O método do disco de Plácido virou a base para os métodos mais utiliza-

dos de topografia de córnea até hoje em dia, de modo que outros métodos só começaram a ser

utilizados recentemente. As principais diferenças, desde então, baseiam-se no uso de diferentes

tecnologias para analisar as reflexões causadas pelos discos de Plácido.

Figura 2.3 – Disco de Plácido: conjunto de círculos concêntricos sobre um disco contendo um orifício

no centro, através do qual pode-se observar o reflexo dos círculos na córnea do paciente.

Fonte: http://phisick.com/

2.3.2 Topografia Analógica de Córnea

Subsequentemente, as imagens que antes eram observadas pelo médico através do furo

central do disco de Plácido começaram a ser capturadas por meio de câmeras fotográficas, per-

mitindo uma avaliação analítica das fotografias obtidas, além de medições precisas e objetivas.

Isto melhorou a qualidade e a confiabilidade dos resultados apresentados pela topografia de cór-

nea e abriu espaço para o próximo grande salto tecnológico: análise computadorizada. Além

disto, o disco foi modificado para um cone com os circulos concêntricos desenhados no seu in-

terior. O formato do olho faz com que as reflexões sejam espalhadas excessivamente, assim, era

necessário um disco muito grande para que partes do olho distante da pupila fossem analisadas.
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A substituição dos discos por cones permite uma cobertura maior da área da córnea. A Figura

2.4 mostra um topógrafo córnea que utiliza um cone de Plácido.

Figura 2.4 – Cone de Plácido em um Topógrafo de Córnea. O modelo é Haag-Streit®Keratograph CTK

922™

Fonte: (AGARWAL; AGARWAL; AGARWAL, 2006)

2.3.3 Topografia Digital de Córnea

O processo de obtenção de uma topografia digital consiste em obter uma imagem digital

a partir do centro do cone de Plácido, processá-la para ter apenas as reflexões dos círculos

concêntricos do cone e, por fim, baseado nas distâncias entre os círculos e nos formatos deles,

gerar um mapa de córnea. O mapa de córnea indica, para cada ponto da córnea a quantidade

de dioptrias naquele ponto. Este mapa depois é utilizado por um profissional de oftalmologia

para diagnosticar a existência de aberrações refrativas no paciente. A Figura 2.5 mostra um

exemplo de topógrafo digital bon ANTARES.
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Figura 2.5 – Topógrafo de Córnea Moderno. O modelo apresentado é o bon ANTARES. Os LEDs azuis

presentes no cone de Plácido são para outros exames que utilizam a fluoresceína.

Fonte: http://www.bon.de/

2.3.4 Mapas de Córnea

Com o surgimento da topografia digital de córnea, o oftalmologista deixou de analisar

as imagens dos discos de Plácido refletidos na córnea. De maneira algorítmica é possível gerar,

a partir dos círculos refletidos na córnea, um mapa de sua topografia. Para cada ponto da

superfície da córnea, é possível estimar sua curvatura. A partir desta informação, obtém-se o seu

respectivo poder dióptrico (a curvatura determina a variação dos vetores normais à superfície,

que por sua vez, através da lei de Snell, define a refração sofrida pela luz incidente naquele

ponto). Um mapa de córnea (Figura 2.6) é uma visualização acessível desta relação, onde para

cada ponto da córnea se associa um valor dióptrico, ou seja o poder de refração que aquele

ponto tem. Um oftalmologista é capaz de interpretar estes mapas e realizar um diagnóstico para

o paciente. A análise de tais mapas é útil para o planejamento de cirurgias refrativas, e para a

escolha de lentes de contato rígidas mais adequadas a um dado paciente.
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Figura 2.6 – Exemplo de mapa de córnea para os olhos direito (R) e esquerdo (L) de um paciente obtidas

com um topógrafo comercial Topcon KR-8000P. As àreas em branco nos círculos correspondem a áreas

da córnea não capturadas pela câmera do topógrafo devido a oclusões causadas pelas pálpebras, cílios,

etc.

Fonte: Centro de Olhos do Rio Grande do Sul.

2.4 Pipeline de Reconstrução

O processo de geração de uma topografia digital de córnea baseada em discos de Plácido

funciona seguindo o seguinte pipeline:

1. Posicionamento do cone de Plácido na frente do olho do paciente;

2. Captura da imagem da reflexão do cone na córnea;

3. Segmentação dos círculos refletidos capturados;

4. Cálculo das distâncias entre os círculos refletidos, para detectar a curvatura da córnea em

cada ponto;

5. Reconstrução de um mapa topográfico da córnea a partir das curvaturas detectadas.

2.5 Súmula

Este capítulo apresentou um breve histórico da topografia de córnea e seu funciona-

mento. O uso do disco de Plácido e sua segmentação nas imagens refletidas no olho humano

constituem um aspecto central da topografia digital de córnea.
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3 TOPÓGRAFOS PORTÁTEIS

Este capítulo descreve as outras iniciativas de desenvolvimento de um topógrafo de cór-

nea portátil. Esta discussão é importante pois estes equipamentos inspiraram o protótipo no

qual este trabalho se insere. No final do capítulo, é feita uma breve introdução sobre o protótipo

sendo desenvolvido atualmente.

3.1 Topógrafo Portátil Baseado em PDA

O primeiro protótipo de um topógrafo de córnea portátil do qual temos conhecimento

foi desenvolvido por Carvalho (CARVALHO; BRUNO, 2005). Este protótipo utilizava um per-

sonal digital assistant (PDA) modelo Palm Zire 71, com sistema operacional Palm OS 5.0. Este

PDA possui uma câmera digital acoplada com resoluçãode 640x480 pixels, a qual era utilizada

para capturar imagem da córnea do paciente a qual refletia um cone de Plácido (Figura 3.1).

As imagens capturadas eram subsequentemente transferidas para um computador pessoal, onde

eram processadas. Tal limitação dificultava a sua utilização em lugares remotos, potencialmente

sem energia elétrica.

Figura 3.1 – Ilustração do topógrafo portátil baseado em PDA.

Fonte: (CARVALHO; BRUNO, 2005).
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Figura 3.2 – Esquematização da conexão entre protótipo baseado em PDA e o computador.

Fonte: (CARVALHO; BRUNO, 2005).

3.2 EyeSys Vista

Este é um topógrafo comercial móvel desenvolvido pela empresa EyeSys (EYESYS. . . ,

). Ele funciona a partir de uma hardware próprio, necessitando um computador para gerar os

mapas de córnea. Apesar de ser uma alternativa de topografia móvel conveniente, o fato de ele

depender de um hardware próprio para as etapas de aquisição de imagem faz com que o seu

preço esteja a partir de US$ 1.800,00 usado. Na Figura 3.3 é possível observar uma imagem

do equipamento.

Figura 3.3 – EyeSys Vista

Fonte: (EYESYS. . . , )

3.3 Topógrafo Baseado em Smartphone

Protótipo desenvolvido no Instituto de Informática da UFRGS como dissertação de mes-

trado do aluno André Luís Beling da Rosa funcionava com um disco de Plácido. O protótipo

se baseia no padrão de um disco de Plácido impresso sobre uma caixa de acrílico com um furo
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no centro. Nesta caixa há um espaço para encaixar o smartphone que vai capturar as imagens.

O disco de Plácido é iluminado por um conjunto de trinta e seis LEDs, que são alimentados

por uma fonte externa. Depois da captura das imagens, estão são transferidas para o PC e é

realizada a segmentação dos discos capturados. Para cada ponto, são calculadas as distâncias

entre os círculos capturados e, baseado nestas distâncias, são calculados os valores de curvatura

da córnea. O protótipo apresentou resultados satsifatórios para um ceratógrafo, mas apenas os

círculos mais centrais, localizados próximos da pupila, capturando apenas informações da re-

gião central da córnea. A partir deste trabalho, percebeu-se a necessidade da utilização de um

cone de Plácido, cujos círculos concêntricos são refletidos no olho em um ângulo mais fechado,

permitindo a captura de regiões mais periféricas da córnea. A captura destas regiões mais dis-

tantes da pupila faz com que os cílios e a íris se tornem visíveis, o que transforma a operação

de segmentação da reflexão dos discos de Plácido em um problema mais complexo. É por esta

razão que não foi possível utilizar o mesmo método de segmentação utilizado neste topógrafo.

Figura 3.4 – Três vistas do topógrafo baseado em smartphone.

Fonte: André Luís da Rosa (ROSA, 2013).
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Figura 3.5 – Esquemático de funcionamento do protótipo baseado em smartphone.

Fonte: André Luís da Rosa (ROSA, 2013).

3.4 Nosso Protótipo

Atualmente, no Instituto de Informática da UFRGS, está sendo desenvolvido como pro-

jeto de mestrado do aluno Cleóbulo Sales Neto um topógrafo de córnea portátil, baseado em

um smartphone android convencional. O equipamento é composto de uma estrutura, impressa

em uma impressora 3D, que contém um cone de Plácido e, no centro do cone, uma lente. Nesta

estrutura se encaixa o smartphone, que obtém imagens da córnea e as processa para gerar os

mapas de córnea. Este sistema é um melhoramento a partir da última tentativa realizada aqui,

fazendo a utilização de um cone de Plácido ao invés de um disco. Além disto, este novo pro-

tótipo se diferencia por ser muito mais portável, não necessitando uma fonte de alimentação

externa e tendo um tamanho menor. O sistema se baseia nos mesmos conceitos do sistema de-

senvolvido anteriormente, mas gera mapas de córnea que abrangem uma área mais significativa

do globo ocular. Este protótipo já está em um estado avançado de desenvolvimento, mas, até
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agora, a segmentação dos círculos refletidos está sendo gerada manualmente. Isto é inconveni-

ente para um sistema automatizado e portátil e esta solução só estava sendo utilizada para que o

resto do pipeline pudesse ser desenvolvido sem interrupção. Neste contexto, surge a motivação

do presente trabalho, que é gerar uma segmentação automática e robusta, que possa substituir

a segmentação realizada manualmente e, assim, gerar um sistema completo que pode ser im-

plementado em uma plataforma portátil e utilizado em situações reais. Como as demais partes

do protótipo já estão em estágios avançados de desenvolvimento, elas podem ser utilizadas para

testar os resultados da segmentação, quando inseridos no resto do pipeline. Apesar disto, estes

são resultados apenas de protótipo e um resultado totalmente confiável só pode ser gerado a

partir do sistema quando completo.

Figura 3.6 – Protótipo atualmente em desenvolvimento no Instituto de Informática da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, do qual este trabalho faz parte.

3.5 Súmula

Este capítulo descreveu as diferenças entre o protótipo de topógrafo de córnea portátil

sendo desenvolvido atualmente e no qual este trabalho se insere, e os demais desenvolvidos

anteriormente.
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4 TRABALHOS RELACIONADOS SOBRE SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS PARA TO-

POGRAFIA DE CÓRNEA

Já foram publicados outros trabalhos na área da segmentação de imagens de discos de

Placido refletidos na córnea. Estes trabalhos discutem o fato de não se conhecer os métodos

utilizados nos topógrafos de córnea comerciais. Assim, eles discutem métodos que possam ser

utilizados para esta finalidade.

Caravalho compara seis métodos para a segmentação das imagens obtidas por um topó-

grafo de córnea comercial (CARVALHO; BRUNO, 2005). Os métodos são: derivada numérica

de primeira ordem, derivada de Fourier de primeira ordem, derivada de Fourier de segunda or-

dem, filtro de Marr-Hildreth, filtro Canny e Laplaciano morfológico. Os autores representam as

imagens capturadas pelas câmeras dos topógrafos utilizando coordenadas polares e aplicam os

algoritmos para cada linha da imagem original, como se ela fosse um sinal unidimensional. A

limitação do artigo é que ele foi testado apenas utilizando simulações de computador e que as

simulações levavam em conta um aparelho já comercializado, onde as circunstâncias de uso e

qualidade do sistema óptico são ótimas.

Florindo et al. estuda a utilização do algoritmo de Mumford-Shah para resolver o pro-

blema da segmentação (FLORINDO et al., 2007). Eles comparam este algoritmo com os de-

mais métodos discutidos na literatura (aqueles discutidos em (CARVALHO; BRUNO, 2005)).

Também há a limitação de ter sido estudado o caso para um sistema profissional, despido das

limitações enfrentadas por um sistema portátil e móvel.

Por fim, a dissertação de mestrado do André Luís Beling da Rosa (ROSA, 2013) se

concentra na produção de um protótipo de topógrafo. No trabalho do André Luís de Rosa, ele

implementa um pipeline para a segmentação dos discos que funciona satisfatoriamente bem no

contexto em que ele é aplicado. No entanto, não é viável a reutilização do método utilizado por

diferentes questões da implementação do topógrafo. Uma das razões é o fato de o topógrafo

do André Luís de Rosa tratar apenas uma região muito central da córnea, de modo que ele

não sofre a interferência dos cílios e da íris. Além disto, neste topógrafo, a iluminação do

padrão de círculos concêntricos era muito mais forte, sendo realizada por 36 LEDs que se

encontram atrás do disco de Plácido semitransparente, enquanto que no protótipo que está sendo

desenvolvido atualmente, são apenas 6 LEDs. O que influenciou a redução do número de LEDs

foi a redução do tamanho do protótipo e o consumo de bateria (no protótipo atual os LEDs

são alimentados pela bateria do smartphone). Como consequência de uma iluminação menos

intensa, as reflexões dos discos de Plácido estão bem menos discerníveis, fazendo com que o
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problema de segmentá-las torne-se mais complexo.

Figura 4.1 – Imagem Capturada pelo Topógrafo do André Luís de Rosa (ROSA, 2013)

Fonte: André Luís de Rosa

Figura 4.2 – Imagem Capturada pelo topógrafo atual e utlizada para segmentação pelo algorítmo de-

senvolvido neste trabalho.



27

4.1 Súmula

Este capítulo discutiu as alternativas encontradas na literatura para segmentação de ima-

gens de discos de Plácido refletidas pela córnea. É importante ter em mente as diferenças dos

outros métodos e os motivos pelos quais eles não podem ser diretamente utilizados para resolver

o problema no contexto em que este trabalho se insere.
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5 PIPELINE DE SEGMENTAÇÃO BASEADO EM LINE TRACKING

Está capítulo apresenta uma solução para o problema de segmentação da reflexão do

disco de Plácido na córnea humana. Neste sentido, ele se caracteriza como o elemento central

deste trabalho. São discutidas as técnicas utilizadas para contornar os principais problemas

enfrentados por se tratar de uma plataforma móvel e portátil. Aqui é apresentado todo o pipeline

que realiza o processamento da imagem para que dela se obtenha os mapas de córnea.

5.1 Resumo do Pipeline

Algoritmo de segmentação das imagens da córnea implementado neste trabalho consiste

dos seguintes passos:

1. Conversão da imagem original para tons de cinza;

2. Aplicação do filtro Rolling Guidance;

3. Detecção de bordas com o filtro Canny;

4. Conversão da imagem para coordenadas polares;

5. Remoção de linhas verticais na imagem em coordenadas polares;

6. Aplicação do algoritmo de Line Tracking;

7. Preenchimento dos círculos;

8. Remoção de linhas indesejadas.

5.2 Filtro Rolling Guidance e Detecção de Bordas

A imagem capturada com a câmera do smartphone contém muito ruído e a aplicação

direta de um filtro de detecção de bordas, mesmo sendo um robusto como o Canny (CANNY,

1986), gera muitas bordas espúrias, o que impede de forma quase total a detecção dos círculos.

Para solucionar isto, é aplicado o filtro de Rolling Guidance (ZHANG et al., 2014) antes da

aplicação do filtro Canny. Os autores do filtro Rolling Guidance demonstraram que o filtro

Rolling Guidance, quando aplicado antes do filtro Canny, melhora a qualidade dos resultados

para casos com ruído. A Figura 5.2 compara os resultado da aplicação simples do filtro Canny

a uma imagem de entrada contra os resultados obtidos quando a mesma imagem é filtrada

utilizando uma composição dos filtros Rolling Guidance e Canny. A parte da direita da Figura
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5.1 mostra o resultado da aplicação do filtro Rolling Guidance à imagem vista na esquerda da

Figura 5.1. Esta última corresponde à versão em tons de cinza de uma fotografia capturada pela

câmera do topógrafo.

Figura 5.1 – Comparação dos resultados do filtro Rolling Guidance com a imagem original.

Imagem original Imagem com o filtro Rolling Guidance aplicado

Zoom da área delimitada acima Zoom da área delimitada acima

A detecção de bordas é realizada com um filtro Canny (CANNY, 1986). A escolha deste

tipo de filtro em detrimento dos demais filtros, como Sobel ou Prewitt, foi realizada baseada no

fato de que o filtro Canny faz a aplicação de um filtro Gaussiano para remover ruído. Isto,

combinado com o resultado do filtro Rolling Guidance (ZHANG et al., 2014), resultou em

imagens de bordas mais bem definidas e menos sensíveis a ruído. Soma-se a isso o fato de o

filtro Canny usar dois limiares para detectar as bordas, reduzindo ainda mais a sensibilidade a

ruído. O resultado do filtro é uma imagem binária, onde o valor é verdadeiro ou 1 onde há bordas
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e falso ou 0 onde não há. A partir desta imagem binária, é aplicado um algoritmo de abertura

de áreas baseado na remoção de regiões de pixels conectadas que tenham uma quantidade de

pixels menor que um certo limiar. O limiar utilizado neste trabalho é de 30 pixels.

Figura 5.2 – Comparação dos resultados do filtro Canny sem e com a aplicação prévia do filtro Rolling

Guidance. Na esquerda, o restulado da aplicação do filtro Canny na imagem original. Na direita, o

resultado da aplicação do filtro Canny na imagem após ter sido aplicado o filtro Guidance. As cores da

imagem foram invertidas para melhorar a visualização.

5.3 Conversão para Coordenadas Polares e Remoção de Linhas Verticais

O uso de uma representação da imagem em coordenadas polares é fundamental para as

duas etapas seguintes do algoritmo: remoção de linhas verticais e o algoritmo de Line Tracking

proposto neste trabalho. Isto porque em coordenadas polares o conjunto de círculos concên-

tricos é mapeado para um conjunto de linhas paralelas e horizontais (Figure 5.3). Tal repre-

sentação simplifica consideravelmente o rastramento das linhas e o eventual pre-enchimento de

pequenas lacunas. Para a conversão para coordenadas polares, é necessária a obtenção do ponto

central dos círculos concêntricos. Isto é trivial, já que os círculos estão posicionados de maneira

fixa em relação à câmera, então pode-se assumir uma posição fixa para o centro.
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Figura 5.3 – Na esquerda, imagem de círculos aproximadamente concêntricos gerada artificialmente e,

na direita, a sua conversão para coordenadas polares. Nela, é possível ver que os círculos são mapeados

para linhas. Também é possível perceber como distorções nos círculos (aqui simuladas pelo uso de

círculos não concêntricos) geram linhas onduladas.

Figura 5.4 – Imagem das bordas da imagem mostrada na direita da Figura 5.2, representadas em

coordenadas polares.

Nas imagens capturadas pela câmera do topógrafo portátil, os cílios tendem a projetar

sombras sobre a córnea, como pode ser visto na Figura 5.5, gerando interupções no padrão de

discos de Plácido nela refletidos. Tais sombras, tendem a ser aproximadamente radiais na foto-

grafia, sendo portanto aproximadamente perpendiculares às linhas horizontais que representam

os círculos na representação em coordenadas polares. A remoção destas linhas perpendicula-

res da imagem é importante para aumentar significativamente a precisão do algoritmo de line

tracking. A remoção de linhas verticas é obtida com a utilização de um filtro Prewitt horizontal

para detectar bordas verticais na imagem. É aplicado, então, nas bordas verticais detectadas, a

operação morfológica de dilatação e, em seguida, a imagem contendo as bordas verticais dila-
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tadas é subtraída da imagem de bordas original. A operação de dilatação é aplicada para que a

imagem que vai ser subtraída tenha um pouco mais de abrangência na hora de remover linhas

verticais.

Figura 5.5 – Detalhe da imagem capturada pelo topógrafo, onde é possível observar as sombras causadas

pelos cílios.

Figura 5.6 – Remoção de segmentos verticais na representação da imagem em coordenadas polares.

À esquerda, tem-se a imagem mostrada na Figura 5.4. À direita, a imagem resultante da aplicação do

procedimento descrito na Seção 5.4: aplicação do filtro de Prewitt horizontal, seguido da dilatação dos

segmentos aproximadamente verticais e de sua subtração da imagem à esquerda.
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5.4 Algoritmo de Line Tracking

A parte central da segmentação dos círculos refletidos na córnea é a remoção de descon-

tinuidades e linhas indesejadas. Estes defeitos se apresentam geralmente como cílios sombre-

ando a área de interesse ou em artefatos da construção do cone de Plácido. Para garantir que o

resultado final contenha círculos contínuos e sem linhas e defeitos inesperados, foi desenvolvido

um algoritmo, chamado Line Tracking. A ideia central deste algoritmo consiste em percorrer

as linhas de modo que, quando há uma descontinuidade, é gerado um conjunto de possíveis

candidatos para o próximo segmento da linha. Desta maneira, é decidido dentre os candidatos

qual deles será o próximo e é realizada uma interpolação linear entre o último ponto conhecido

da linha e o candidato escolhido. Para se decidir qual dos candidatos será usado como próximo

segmento, é utilizada uma função para atribuir uma energia a cada candidato e se escolhe o

candidato que minimiza esta energia.

5.4.1 Descrição do Algoritmo

O algoritmo aqui descrito completa uma única linha, para completar todas, é necessário

aplicá-lo pra cada linha encontrada na imagem. As linhas na imagem em coordenadas polares

são identificadas buscando-se verticalmente todos os pixels marcados como pertencentes a al-

guma linha em um conjunto de colunas da imagem. Da mesma forma que o Algoritmo 5.1 está

descrito traçando as linhas da esquerda para a direita, ele pode ser modificado para traçar as

linhas da direita para a esquerda. Isto é usado e é explicado na próxima seção. Parâmetros para

o funcionamento desta função são a altura de busca sh e o número de candidatos esperado N. O

aumento da altura de busca em demasia faz com que a função possa seguir uma das linhas acima

ou abaixo da linha desejada, caso a função de energia E(A,B) não tenha sido bem definida. Uma

altura de busca insuficientemente grande faz com que ele não considere linhas que ondulam, o

que desconsidera possíveis informações de curvatura.

O parâmetro N é representa o número de candidatos que a função deve considerar antes

de escolher o candidato mais apropriado. Um N grande piora o desempenho do algoritmo, mas

faz com que o resultado seja mais robusto. Isto se deve ao fato de que a função de energia pode

tomar uma decisão melhor se tiver uma quantidade de candidatos maior. O N utilizado foi 100.

Este valor foi definido empiricamente.

É importante ressaltar que o algoritmo depende da função E(A,B) responsável por atri-

buir as energias aos candidatos, as quais devem ser minimizadas. O resultado final varia muito
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baseado na função utilizada. Dito isto, esse funcionamento faz com que o algoritmo possa ter

utilidades além das aqui apresentadas, variando simplesmente a função de energia utilizada.

Isto pode abrir uma gama de possibilidades na área de visão computacional. Esta função recebe

dois pontos: um ponto de referência, que é o centro da função e um ponto que é onde o candi-

dato fica em relação ao ponto de referência. Assim E(A,B) é apresentada como uma superfície

bidimensional, onde o centro é o ponto de referência. No contexto deste trabalho, a função

de energia utilizada é a função apresentada na Equação 5.1 e ilustrada na Figura 5.7. Nesta

equação, A e B representam dois pixels na imagem representada em coordenadas polares. A

função dist representa a distância Euclideana entre A e B, e A.x e B.x são as coordenadas x dos

pixels A e B, respectivamente.

E(A,B) = dist(A,B) + 0.6 ∗ (A.x−B.x)2 (5.1)

Figura 5.7 – Representação visual da Função de Energia E(A,B) representada na Equação 5.1, a qual

deve ser minimizada na seleção de candidatos. Nesta representação, o pixel A se encontra no centro da

imagem. Valores escuros são menores, ou seja, priorizados.

5.4.2 Aplicação da Função

Para a aplicação da função, são escolhidas um conjunto de colunas da imagem, as quais

serão varridas de cima para baixo. Durante estas varreduras, cada ponto que contiver um valor

verdadeiro vai ser utilizado como entrada para uma instância do algoritmo de Line Tracking.
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Algoritmo 5.1. Line Tracking
Data: Um ponto L contido na linha;

Uma imagem binária I contendo o resultado da detecção de bordas após a remoção
de segmentos aproximadamente verticais (Figura 5.6 - direita);
Um inteiro N que diz o número de candidatos que serão testados;
Um inteiro sh que corresponde à altura de busca do algoritmo.

Result: Um conjunto de pontos R contidos na linha
while L estiver dentro dos limites de I do

C = [] // C é um vetor de pontos que contém os candidatos;
E = [] // E é um vetor de números reais que contém a energia correspondente a
cada candidato;
col = L.x + 1;
while Número de elementos de C < N do

for i = L.y - sh ; i <= L.y + sh ; i++ do
if I(col,i) == 1 then

Adiciona o ponto [col,i] ao vetor C; //Aqui ele preenche um vetor
contendo os candidatos;
Adiciona o valor E(L,[col,i]) ao vetor E;//Aqui ele armazena as energias
para cada candidato;

end
end
col = col + 1;

end
if Número de elementos de C > 0 then

minC = C[i] tal que de todos os i, E[i] seja minimizado;
colocar minC em R;
interpolar entre o ponto L e o ponto minC, colocando todos os pontos
interpolados em R;
L = minC;

end
end
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5.4.3 Line Tracking Bidirecional

A aplicação a partir de um dos lados gera alguns erros que acontecem pela acumulação

de pequenos erros. Nas partes mais esparsas da imagem, o Algoritmo 5.1 faz inferências mais

audaciosas e isso pode inserir erros. Uma maneira de tratar estes erros é a aplicação do algoritmo

duas vezes: da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Desta maneira podem

ser geradas linhas duplicadas, com diferentes inferências. A Figura 5.8 mostra os resultados

obtidos com as aplicações do Algoritmo 5.1 da esquerda para a direita (a), da direita para a

esquerda (b), e a soma da aplicação a partir da esquerda e apartir da direita (c). Note a ocorrência

de linhas duplicadas na Figura 5.8 (c). Estas são removidas utilizando o procedimento descrito

na Seção 5.5.4. A Figura 5.8 (d) ilustra o resultado obtido após a aplicação do algoritmo

bidirecional e posterior remoção das linhas duplicadas.

Figura 5.8 – Figura ilustrando a aplicação do algoritmo de Line Tracking.

Aplicação a partir da esquerda (a) Aplicação a partir da direita (b)

Soma das duas aplicações (c) Remoção das linhas duplicadas (d)



37

5.4.4 União dos Resultados

As linhas duplas não são convenientes para o funcionamento do restante do pipeline e

devem ser removidas. Uma das características do algoritmo de Line Tracking é que as linhas

que ele gera são únicas. Desta maneira, o algoritmo é aplicado mais uma vez, da esquerda para

a direita, sobre a soma dos dois resultados anteriores (direita para a esquerda e vice-versa). Essa

nova aplicação dele fará com que, havendo bifurcações nas linhas detectadas, a mais suave se

mantenha, resultando, assim, numa imagem com linhas únicas que suaviza as dois resultados

intermediários. A imagem resultante deste processo é mostrada na Figura 5.8.

5.5 Preenchimento e Remoção de Linhas Indesejadas

A última etapa do pipeline é a transformação da imagem processada em coordenadas

polares de volta para coordenadas Cartesianas (Figura 5.9). Em seguida, as bordas dos cír-

culos detectados são usadas para preencher os círculos e, por fim, é aplicada uma operação

morfológica de erosão para eliminar as linhas que estavam pouco definidas e não puderam ser

preenchidas (muitas vezes geradas até pela detecção do contorno de veias nos olhos ou das pró-

prias pálpebras). As Figuras 5.10 e 5.11 ilustram este resultado intermediário e o resultado

final do processo de segmentação.

Figura 5.9 – Imagem reconstruida, em coordenadas Cartesianas. As cores estão invertidas para que o

resultado seja melhor visualizado.
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Figura 5.10 – Imagem preenchida, antes da remoção das linhas indesejadas.

Figura 5.11 – Resultado final do processo de segmentação obtido a partir da imagem de entrada mos-

trada no canto esquerdo superior da Figura 5.1.

5.6 Súmula

Este capítulo descreveu o pipeline de segmentação utilizado. para processar as imagens

capturadas pela câmera do smartphone. Em particular, foram descritos os detalhes de funcio-

namento do algorítmo de Line Tracking.
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6 RESULTADOS

Este capítulo discute os resultados obtidos com a implementação do pipeline descrito no

capítulo anterior. Eles são comparados com o resultado de segmentação manual obtida para um

conjunto de imagens capturadas pelo protótio de topógrafo portát

6.1 Comparaçao com os Resultados Obtidos por Segmentação Manual

Aqui são comparados os resultados obtidos com o método automático apresentado ante-

riormente com resultados obtidos manualmente. É possível notar que nos resultados segmenta-

dos à mão estão visíveis nove círculos, enquanto que os segmentados pelo método aqui descrito

contém apenas seis círculos. Da mesma maneira, percebe-se através da imagem original que

os três círculos mais distantes da pupila, quando segmentados manualmente, foram quase que

totalmente inferidos, considerando que menos de metade deles está realmente visível.

Outra diferença perceptivel é o fato de a segmentação automática gerar resultados mais

ruidosos. Em parte, isto se deve ao fato de haver ruído na imagem de entrada. Entretanto, o

motivo principal disto é que, a segmentação manual consiste na sobreposição de círculos e/ou

elipses que melhor representam as bordas do reflexo do cone de Plácido na córnea. Isto fica

visível na imagem ampliada (Figuras 6.1 e 6.2).

As imagens segmentadas manualmente foram realizadas pelo aluno de mestrado Cleó-

bulo Sales Neto, antes do início deste trabalho. Elas estavam sendo usadas para testar o restante

do pipeline do topógrafo de córnea. As Figuras 6.1 a 6.3 comparam resultados obtidos com a

segmentação manual e com a segmentação automática proposta para diferentes imagens.
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Figura 6.1 – Comparação entre os resultados de segmentação obtidos manualmente e os obtidos com

o procedimento automático desenvolvido neste trabalho. Observe as sombras geradas pelos cílios na

imagem original, o que dificulta o processo de segmentação. A segmentação manual inclui 9 seções

circulares, enquando a segmentação manual inclui 6 seções circulares.

Original Segmentação Manual Segmentação Automática

Figura 6.2 – Ampliação da região central (região da pupila) das imagens mostradas na Figura 6.1.

Observe como o procedimento automático aproxima bem as deformações do padrão de Plácido.

Original Segmentação Manual Segmentação Automática
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Figura 6.3 – Exemplos adicionais comparando resultados de segmentações obtidas manualmente e por

meio do procedimento automático desenvolvido neste trabalho.

Original Segmentação Manual Segmentação Automática

6.2 Discussão

Apesar de substancial quantidade de resultados satisfatórios, a robustez do método ainda

não é total. Nos casos em que há cílios obstruindo o centro do olho, os resultados podem

apresentar um desvio significativo do resultado esperado visualmente. Isto se deve ao fato

de que, quando o algoritmo Canny não consegue obter bordas o suficiente (como no caso de

olhos claros, visível na Figura 6.6), ou há obstruções demais (gerando, assim, uma quantidade

excessiva de linhas perpendiculares aos círculos), o algoritmo de Line Tracking pode fazer

inferências incorretas e pode acabar unindo duas linhas separadas ou gerar falhas nos contornos

dos círculos. Por conseguinte, na etapa de preenchimento dos círculos, os preenchimentos

podem vazar para áreas indesejadas ou o algoritmo pode induzir que áreas que não devem ser

preenchidas sejam (Figura 6.4).

Em algumas situações, tais problemas podem ser contornados com a captura de novas

imagens. Isto não caracteriza exatamente uma limitação, visto que topógrafos comerciais utili-

zados em clínicas oftalmológicas costumam capturar múltiplas fotografias duarante a realização
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do exame de um paciente. Estas fotos são então apresentadas ao operador do equipamento que

escolhe aquela considerada de melhor qualidade para utilizada no pipeline de segmentação e

geração do mapa da córnea (Seção 6.4). Para as dificuldades enfrentadas pelo algoritmo no

caso de íris claras, entretanto, a simples recaptura de imagens não parece ser suficiente.

Figura 6.4 – Exemplo de caso com centro obstruído, gerando erro na segmentação.

Original Segmentação Manual Segmentação Automática

Figura 6.5 – Exemplo de caso com cantos obstruídos, onde foi possível detectar apenas cinco círculos.

Original Segmentação Manual Segmentação Automática
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Figura 6.6 – Exemplo de caso com íris clara, onde foi possível detectar apenas quatro círculos. Isto se

deve ao fato de a íris mais clara apresentar um contraste insuficiente para que o filtro Canny detecte as

bordas satisfatoriamente.
Original Segmentação Manual Segmentação Automática

6.3 Geração de Mapas de Córnea

Os mapas de córnea aqui apresentados foram gerados com a parte do pipeline que já es-

tava desenvolvida quando esta monografia foi iniciada. Este pipeline é calibrado analisando-se

as reflexões do disco de Plácido em esferas perfeitas de tamanhos diferentes. Desta maneira,

para cada tamanho de esfera (o que corresponde à uma curvatura diferente), têm-se a distân-

cia esperada entre cada dois círculos. Então, se obtém para cada ponto da córnea a distância,

naquele ponto, dos círculos mais próximos. Por fim, é obtida a curvatura comparando as distân-

cias obtidas com a das esferas de calibração, cujas curvaturas já são conhecidas. Mais detalhes

sobre este processo estão no Anexo A.

6.4 Comparação de Mapas de Córnea

Esta seção compara os mapas de córnea obtidos por meio das segmentações manual e

automática. Note que as imagens segmentadas à mão não podem ser consideradas como um

"padrão ouro"pois, apesar de elas servirem como uma indicação boa de como o resultado final

deve parecer, elas estão sujeitas à variação da interpretação de quem fez a segmentação manual.

De modo a avaliar confiabilidade/repetitibilidade do procedimento, foram capturadas

três fotos para cada olho analisado. Como existem variações nas fotos capturadas para um

mesmo olho, não espera-se que os resultados sejam idênticos para as três fotos, mas que sejam

qualitativamente semelhantes. É de se esperar que algumas estejam com obstruções excessivas



44

e não gerem resultados satisfatórios para a segmentação. Nestes casos o mapa de córnea gerado

é omitido da imagem. As Figuras 6.7 a 6.20 illustram estes resultados. A Figura 6.7 mostra os

mapas de córnea obtidos a partir de três fotos capturadas pelo protótipo de topógrafo para o olho

esquerdo do voluntário 1. A primeira linha corresponde aos mapas obtidos utilizando imagens

segmentadas manualmente, enquanto os mapas na segunda linha foram obtidos utilizando o

procedimento de sementação automática apresentado neste trabalho. Os valores da legenda

estão em dioptrias.

Embaixo de cada mapa, é apresentado uma imagem contendo, para cada ponto da cór-

nea, o desvio padrão da segmentação para as três capturas. Os desvios padrões são utilizado

para quantificar a consistência da segmentação automática. Isto atesta em favor da robustez

do método apresentado neste trabalho e mostra como os resultados segmentados manualmente

podem não ser de total confiança. No entanto, a quantidade de amostras disponíveis para a

geração dos desvios padrão é pequena. Em consequência disto, os desvios padrão são apenas

um indicativo e a inspeção visual dos resultados permite avaliar a qualidade do método.

O eixo em cada mapa de córnea é o eixo do astigmatismo. Ele é calculado automati-

camente depois de o mapa ter sido gerado. O círculo na região central dos mapas de córnea é

a área para a ceratometria simulada, que é um exame que leva em consideração só uma região

central da córnea.
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Figura 6.7 – Mapa de córnea do voluntário 1, olho esquerdo. A escala de cores corresponde a valores

em dioptrias.
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Figura 6.8 – Desvio padrão dos mapas do olho esquerdo do voluntário 1. Os valores estão em dioptrias.

Segmentação Manual Segmentação Automática

0 0.86
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Figura 6.9 – Mapa de córnea do voluntário 1, olho direito. A escala de cores corresponde a valores em

dioptrias.
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Figura 6.10 – Desvio padrão dos mapas do olho direito do voluntário 1. Os valores estão em dioptrias.

Segmentação Manual Segmentação Automática
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Figura 6.11 – Mapa de córnea do voluntário 2, olho esquerdo. A escala de cores corresponde a valores

em dioptrias.
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Figura 6.12 – Desvio padrão dos mapas do olho esquerdo do voluntário 2. Os valores estão em dioptrias.

Segmentação Manual Segmentação Automática
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Figura 6.13 – Mapa de córnea do voluntário 2, olho direito. A escala de cores corresponde a valores em

dioptrias.
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Figura 6.14 – Desvio padrão dos mapas do olho direito do voluntário 2. Os valores estão em dioptrias.

Segmentação Manual Segmentação Automática
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Figura 6.15 – Mapa de córnea do voluntário 3, olho esquerdo. A escala de cores corresponde a valores

em dioptrias.
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Figura 6.16 – Desvio padrão dos mapas do olho esquerdo do voluntário 3. Os valores estão em dioptrias.

Segmentação Manual Segmentação Automática
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Figura 6.17 – Mapa de córnea do voluntário 3, olho direito. A escala de cores corresponde a valores em

dioptrias.
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Figura 6.18 – Mapa de córnea do voluntário 4, olho esquerdo. A escala de cores corresponde a valores

em dioptrias.
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Figura 6.19 – Desvio padrão dos mapas do olho esquerdo do voluntário 4. Os valores estão em dioptrias.

Segmentação Manual Segmentação Automática
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Figura 6.20 – Mapa de córnea do voluntário 4, olho direito. A escala de cores corresponde a valores em

dioptrias.
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Figura 6.21 – Desvio padrão dos mapas do olho direito do voluntário 4. Os valores estão em dioptrias.

Segmentação Manual Segmentação Automática

0 0.86



53

6.5 Considerações sobre Desempenho

O tempo médio, para a segmentação de uma imagem utilizando o pipeline descrito neste

trabalho é de 140.59. Esta medida foi tomada a partir da execução do pipeline implementado em

Matlab em um computador Intel Core i7 rodando a 1.9 GHz. Considerando-se que o pipeline

do topógrafo gera, para um olho, uma imagem a partir de três imagens, o tempo médio de toda a

segmentação ficaria em 7 minutos, desconsiderando-se o tempo tomado pelo resto do pipeline.

Uma implementação no smartphone possivelmente teria um desempenho inferior, mas deve-se

considerar que os smartphones modernos estão cada vez mais poderosos, como, por exemplo,

o Galaxy S6, que possui um processador 64-bit Exynos 7 Octa 7420 system-on-chip, o qual

contém quatro 2.1 GHz Cortex-A57 cores.

Tendo isto em vista, é viável a espera de um pequeno tempo para o resultado de um

exame realizado fora de uma clínica e as demandas de desempenho não são tão cruciais. No

entanto, a otimização deste sistema ainda é fundamental, mas é deixada para um trabalho futuro

e para a implementação do pipeline no smartphone.

6.6 Súmula

Este capítulo apresentou comparações entre as segmentações obtidas com o método des-

crito neste trabalho e as obtidas manualmente. Também foram apresentadas comparações entre

os mapas de córnea gerados com os dois métodos.
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

7.1 Considerações de Aplicabilidade do Método

Este trabalho apresentou um procedimento robusto e automático para segmentação de

discos de Plácido refletidos na córnea humana. O processo de segmentação é aplicado a ima-

gens capturadas pela câmera de um smartphone utillizado como base para construção de um

topógrafo portátil. Os mapas de córnea obtidos utilizando o procedimento de segmentação au-

tomática apresentado neste trabalho são similares e, em alguns casos, mais consistentes do que

os resultados obtidos por meio de segmentação manual. Tudo isso indica que o sistema funci-

ona de maneira correta, apesar de não ser possível, no momento de publicação deste trabalho,

concluir que o seu funcionamento é ideal, já que o equipamento sendo desenvolvido ainda não

está finalizado e totalmente testado. Aspectos relativos ao desempenho do método podem ser

analisados e melhorados em trabalhos futuros. Apesar de desejável, o problema tratado nesta

monografia não requer solução em tempo real. Foi dada, assim, ênfase aos aspectos de robustez

do método proposto.

7.2 Trabalhos Futuros

O próximo passo lógico é a implementação do pipeline aqui discutido em uma plata-

forma móvel, como o Android. Assim, será possível efetivar o seu potencial de impacto social

com a inserção de um topógrafo de córnea portátil e de baixo custo. Nessa mesma linha, é possí-

vel imaginar outros sistemas de oftalmologia disponibilizados através de smartphones, criando

uma clínica de oftalmologia portátil, sociabilizando este recurso que hoje fica limitado a clínicas

e hospitais.

Além disto, é possível discutir uma expansão e outras possíveis aplicações para o algo-

ritmo de Line Tracking descrito neste trabalho. O modo como a função de energia é aplicada

e outras alternativas à função utilizada permitem inúmeras aplicações desta técnica em outras

áreas da visão computacional. É interessante, por exemplo, permitir que a função de energia

seja aplicada com orientação variável, sofrendo uma rotação baseada na orientação dos últi-

mos pontos do contorno encontrados. Desta maneira é possível seguir outras formas além da

forma de linha reta, podendo ser utilizado para seguir contornos arbitrários que apresentem

descontinuidades. Além disto, é possível utilizar esse algoritmo para restauração de sinais uni-

dimensionais, visto sua aplicação aqui para o tratamento de formas que se assemelham à sinais.
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As possíveis e inúmeras funções de energia que podem ser implementadas e seus usos ficam

limitadas apenas à imaginação do usuário.
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ANEXO A

Este anexo descreve o processo de geração de mapas de córnea seguindo o procedimento

descrito por Cleóbulo Sales Neto em sua dissertação de mestrado que se encontra em andamento

no Instituto de Informática da UFRGS.

O algoritmo para a geração dos mapas de córnea se baseia em criar um conjunto N de

funções polinomiais de segundo grau, utilizadas para estimar os valoress de dioptrias sobre a

superfície da córnea. Isto é feito a partir das distâncias dos elementos segmentados pelo al-

goritmo Line Tracking ao centro da imagem. O processo supõe que as esferas de calibração

utilizadas são perfeitamente esférias e especulares e que o protótipo tem um padrão contínuo e

perfeitamente posicionado no cone. Além disto, supõe-se que o posicionamento das esferas e do

protótipo é ideal e sempre igual. Considera-se m o número de esferas de calibração. Segmenta-

se os círculos refletidos nas esferas de calibração. Para cada círculo branco no padrão, temos

duas bordas, ou seja, dois círculos, totalizando-se n círculos. Para a reconstrução, serão utili-

zadas as distâncias, em pixels, em relação ao centro do padrão. Definimos M[i][j] a distância

entre o j-ésimo círculo e o centro na esfera de calibração i. Definimos, também, R[i] o raio

da esfera de calibração i. Teremos n polinômios, um para cada círculo. Cada polinômio tem a

forma apresentada na Equação (1). Os valores a[j], b[j] e c[j] são os coeficientes do polinômio

para o círculo j

f [i](x) = a[i]x2 + b[i]x+ c[i] (1)

Geramos, então, n sistemas que são resolvidos utilizando mínimos quadráticos para se

obter os coeficientes dos polinômios correspondente a cada um dos círculos.



M [1][j]2 M [1][j] 1

M [2][j]2 M [2][j] 1

M [3][j]2 M [3][j] 1
...

...
...

M [m][j]2 M [m][j] 1




a[j]

b[j]

c[j]

 =



R[1]

R[2]

R[3]
...

R[m]


A partir dos k-ésimo polinômio, pode-se estimar o raio de curvatura da córnea em um

ponto sobre o k-ésimo círculo segmentado, substituindo-se x na Equação (1) pelo valor da

distância do referido ponto ao centro do círculo central (aproximadamente o centro da imagem).

Então, utiliza-se a Equação (2) para se obter o valor K correspondente ao poder dióptrico

daquele ponto da córnea. Nela, ηc é o índice refrativo da córnea humana (normalmente 1.3375),
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ηar é o índice refrativo do ar (normalmente 1) e Rc é o raio de curvatura, que é o valor obtido

pela aplicação do polinômio ao ponto que está sendo avaliado. O valor de Rc está expresso em

metros.

K = (ηc − ηar)/Rc (2)

Para construção do mapa de córnea, os demais valores são interpolados a partir dos

valores estimados sobre os círculos.
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