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RESUMO 

 

A análise de imagens dos vasos da retina é cada vez mais importante para o 

diagnóstico de várias patologias não só oftálmicas como sistêmicas. Outra estrutura 

bastante vascularizada que tem seu uso intensificado como substituição aos 

modelos experimentais em mamíferos é a membrana do saco vitelínico (MSV) de 

embrião de aves. Neste trabalho apresentamos os métodos utilizados na construção 

de um software desenvolvido em linguagem Python, capaz de segmentar e 

esqueletizar imagens dos vasos em fundo de olho e MSV automaticamente através 

do uso de filtro adaptado e da morfologia matemática. Primeiramente as imagens 

tiveram sua luminosidade ajustada por brilho e/ou contraste, em seguida foi 

realizada a filtragem da imagem utilizando um filtro de média e a detecção de bordas 

com o operador de Canny. Finalmente as imagens foram preenchidas por dilatação 

e erosão. Para testar a eficácia do software foram comparadas imagens dos vasos 

segmentadas manualmente do fundo de olhos obtidas no banco de imagens DRIVE 

com a nossa segmentação automática. Em conclusão, o software proposto 

apresentou um bom desempenho, revelado pela proximidade dos valores obtidos 

automaticamente em relação à segmentação manual – padrão ouro (acurácia). A 

acurácia média das imagens segmentadas após erosão foi 94%, enquanto para 

imagens esqueletizadas automaticamente foi 97%. 

 

Palavras-chave: Morfologia matemática, segmentação não supervisionada, filtro 

adaptado. 
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ABSTRACT 

 

 

The vessel retinal image analysis is increasingly important for the diagnosis not only 

of several ophthalmic disorders as systemic. Another very vascular structure that has 

intensified its use as a replacement for experimental models in mammals is the 

membrane of the yolk sac (MSV) poultry embryos. We present the methods used in 

the construction of a software developed in Python language, able to realize 

segmentation and skeletonization of vessels fundus images and MSV automatically 

through the use of matched filter and mathematical morphology. First images had 

their brightness adjusted for brightness and / or contrast, then was the image filtering 

using a median filter and edge detection with the Canny operator. Finally the images 

were filled by dilation and erosion techniques. To test the effectiveness of the 

software, the vessels of the fundus images by the software were compared to fundus 

images segmented manually in Drive images from our database to automatic 

segmentation. In conclusion, the proposed software performed well, revealed by the 

proximity of the values obtained automatically compared to manual segmentation - 

the gold standard (accuracy). The average accuracy of segmented images after 

erosion was 94%, while for images automatically skeletonized was 97%. 

 

Keywords: Mathematical Morphology, unsupervised segmentation, matched filter.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A identificação de alterações em imagens de fundo de olho e vasos da retina 

vem sendo utilizada na clínica médica para detecção de várias doenças 

cardiovasculares e oftalmológicas como retinopatia diabética (WINDER et al., 2009), 

hipertensão (BHARGAVA; IKRAM; WONG, 2012; WONG; WONG; MITCHELL, 

2007), vaso oclusão (KOTLIAR et al., 2011), glaucoma (WU et al., 2013), 

degeneração macular relacionada a idade (MOOKIAH et al., 2014) e trombose 

retiniana (BORREGO-SANZ et al., 2014). 

Existe outra estrutura com vasos bem visíveis a olho nu, que também tem seu 

uso intensificado a cada dia, são as imagens da membrana do saco vitelínico (MSV) 

de embrião de aves, por representarem uma ótima alternativa em substituição aos 

modelos com mamíferos. O modelo da MSV dentre outras vantagens demonstra, 

simplicidade, rapidez, sensibilidade, facilidade de execução de protocolos 

experimentais e custo relativamente mais baixo (CHIN et al., 2007; VARGAS et al., 

2007; VINARDELL; MITJANS, 2006). Devido a sua excelente vascularização a 

membrana do saco vitelínico de embrião de aves possui diversos usos tais como 

prever potencial de irritação ocular em decorrência ao uso medicamentos e agentes 

alérgicos  (LAWRENCE; ACKROYD; WILLIAMS, 1990; LUEPKE, 1985; 

VINARDELL; MITJANS, 2006), avaliação de sistema de liberação de drogas  

(VARGAS et al., 2007), estudo sobre tumor e metástase tumoral(CIMPEAN; 

RIBATTI; RAICA, 2008; RIBATTI, 2014), estudo da angiogênese(RIBATTI et al., 

2001)(BELLE et al., 2014), meio para cultura de células cancerígenas(CHIN et al., 

2007; KUNZI-RAPP et al., 2001) .  

Muitos métodos já foram propostos para identificação e extração de vasos em 

imagens de retina. O objetivo deste trabalho é apresentar um software livre capaz de 

segmentar imagens de retina e da membrana do saco vitelínico de embrião de aves 

de forma automática, possibilitando assim que mesmo pessoas inexperientes neste 

tipo de imagem possam observar, a vasculatura com mais facilidade. Lembramos 

que não propomos um diagnóstico que deverá ser feito por médico especializado. A 

análise da eficiência do software será feita através da classificação binária de pixels 

baseada na determinação de quatro fatores: acurácia, precisão, sensibilidade e 

especificidade. 
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2.1 MODELOS DE PROCESSOS VASCULARES  

 

Dois modelos de processos vasculares de fácil observação e intervenção são 

a membrana do saco vitelínico de embrião de aves e o fundo de olho de humano.   

 

2.1.1. A membrana do saco vitelínico (MSV) 

 

A membrana do saco vitelínico (MSV) do embrião de galinha e codornas é 

largamente utilizada como modelo in vivo para estudos durante a angiogênese 

(LUEPKE, 1985; SPIELMANN, 1997; VARGAS, et al. 2007; NOWAK-SLIWINSKA et 

al. 2010; COSTA, et al., 2013, BELLE et al., 2014, RIBATTI, 2014). A MSV é 

formada entre o terceiro e quarto dia de incubação pela fusão das camadas 

mesodermas alantóide e córion, resultando num mesoderma transparente, 

altamente vascularizada, composta de artérias, veias e um plexo capilar intrincado. 

A função principal da MSV é servir como órgão respiratório para o embrião. A MSV 

também desempenha o papel de armazenamento de excreções, transporte de 

eletrólito a partir da cavidade alantóica e mobilização de cálcio a partir da casca 

(VARGAS et al. 2007; RIBATTI, 2014). 

A membrana do saco vitelínico (MSV) é um tecido extraembrionário envolvido 

na função imunológica, hematopoiética, secretora, nutricional e metabólica durante o 

desenvolvimento do embrião. É constituída das três camadas germinativas nos 

estágios iniciais, contendo células mesodérmicas e endodérmicas após a expansão 

do celoma extraembrionário, é formada a partir da área opaca e durante os primeiros 

dias de incubação tem crescimento significativo envolvendo toda a gema. Durante a 

vasculogênese ocorre a formação do plexo capilar primitivo na MSV e a aorta no 

embrião, tornando assim tal estrutura bastante vascularizada (BAUER et al., 2013; 

GERHARTZ; KOLB; WITTMANN, 1999; LE NOBLE et al., 2004; SHENG, 2010). 

O modelo da MSV atualmente é bastante utilizado por pesquisadores, 

representa uma ótima alternativa em substituição aos modelos com mamíferos, pois, 

demonstra, dentre outras vantagens, simplicidade, rapidez, sensibilidade, facilidade 

de execução de protocolos experimentais e custo relativamente mais baixo 

(VINARDELL et al. 2006; CHIN, et al. 2007; VARGAS et al. 2007). Devido a sua 

excelente vascularização (figura 1) a membrana do saco vitelínico possui diversos 

usos, tais como prever potencial de irritação ocular, avaliação de sistema de 
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liberação de drogas para novos medicamentos, estudo sobre a vascularização de 

tumores, estudo da angiogênese, etc (KUNZI-RAPP et al. 2001; VINARDELL et al. 

2006; VARGAS et al. 2007; RIBATTI, 2014). 

A MSV de aves tem sido utilizada no estudo da atuação de lipídios no 

crescimento vascular, na avaliação dos efeitos de campo magnético sobre a 

vasculogênese e angiogênese (COSTA et al., 2013; DIAS et al., 2008; 

MENEGHELLI et al., 2013; SILVA; MOURA; NOGUEIRA, 2012; STRASSMANN et 

al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O olho humano e obtenção de imagem de fundo de olho de humano 

 

O olho é o órgão da visão dos animais que permite detectar a luz e 

transformar essa percepção em impulsos elétricos, pode ser dividido em três 

principais camadas: a externa, a camada média e a camada interna. Ele tem a forma 

de um globo, e por sua vez permanece acondicionado à cavidade óssea, protegido 

pelas pálpebras, conjuntiva, onde há seis músculos responsáveis pelo seu 

movimento (MALHOTRA et al., 2011; SMERDON, 2000) 

 A camada externa ou fibrosa é constituída pela córnea e a esclera. A córnea 

é uma estrutura transparente e avascular, possui um bem desenvolvido plexo 

nervoso de fibras não mielinizadas e a esclera é formada por fibras colágenas e 

Figura 1: Imagem da membrana do saco vitelínico de embrião de ave obtida no LABTEC. 
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elásticas, sua parede fibrosa possui uma coloração branca, onde penetram nervos e 

vasos ciliares (CRIHALMEANU; ROSS, 2012; MALHOTRA et al., 2011). 

A túnica vascular (úvea) é uma camada vascular situada entre a esclera e a 

retina, sendo composta da íris, do corpo ciliar e da coroide. A íris consiste em tecido 

conjuntivo contendo fibras musculares, vasos sanguíneos e células geralmente 

pigmentadas, em seu centro encontra-se a pupila uma abertura de forma redonda 

para controlar a entrada de luz na retina.(MAFEE et al., 2006; ROBINETT; KAHN, 

2008). O corpo ciliar conecta a coroide com a íris. É responsável pela produção do 

humor aquoso, com sua constituição de fibras musculares lisas no sentido 

longitudinal, circular e radial (íris), pode contrair e alterar a forma da  lente para 

proporcionar diferentes comprimentos focais (MAFEE et al., 2006; ROBINETT; 

KAHN, 2008). A coroide situa-se entre a retina e esclera. É o principal tecido 

vascular e pigmentado da camada média do globo ocular, ela é constituída por uma 

série de vasos sanguíneos que fornecem oxigênio e nutrição para a parte externa da 

retina (MALHOTRA et al., 2011; ROBINETT; KAHN, 2008). 

Retina é uma estrutura transparente fina constituída de várias camadas. As 

células dentro da retina pertencem a um dos três grupos: o componente neuronal 

(fotorreceptores, interneurônios e suas interligações e células ganglionares) que dão 

a retina a sua função visual, convertendo a luz em sinais elétricos. Os componentes 

da glia (células de Müller, micróglia e astrócitos) são a coluna de suporte na retina. 

Os componentes vasculares consistem dos ramos da artéria central da retina que, 

supre a retina interna, enquanto na retina externa (epitélio segmentar) o suprimento 

da retina é fornecido pela difusão da circulação coroidal (ALGHADYAN, 2011; 

MAFEE et al., 2006; MALHOTRA et al., 2011; ROBINETT; KAHN, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografia de fundo de olhos do banco de dados DRIVE. 
(a) Imagem de Retina normal; b) imagem de retina patológica. 

a b 
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A imagem de fundo de olho de humano 

 

As imagens de fundo de olho de humano foram obtidas num banco de dados 

público denominado DRIVE (STAAL et al., 2004). Essas imagens são fotografias da 

retina obtidas com uma câmera 3CCD Canon-CR5 não midriática com 45º do campo 

de visão (CV). Cada imagem foi capturada usando 8 bits por plano de cor com 768 x 

584 pixels. As imagens foram comprimidas para o formato JPEG. O DRIVE é 

composto por 40 imagens (figura 2), dividas em dois conjuntos com 20 imagens que 

foram segmentadas manualmente para determinar um padrão ouro de segmentação 

(STAAL et al., 2004). Essas imagens são importantes na identificação de várias 

patologias que promovem alterações na vasculatura da retina, tais como a 

hipertensão ocular, que causa alteração na microvasculatura retiniana, como 

aumento da tortuosidade dos vasos, estreitamento arteriolar e cruzamento forçado 

entre vasos com compressão em ambos, nos casos mais graves podem ser 

observadas hemorragias (BHARGAVA; IKRAM; WONG, 2012; GRISAN; 

FORACCHIA; RUGGERI, 2008). 

 A retinopatia diabética é outra importante patologia que pode levar a 

cegueira, geralmente manifesta-se com o surgimento de pequenas hemorragias, os 

exsudatos, que são acúmulos de lipoproteínas, que causam manchas amareladas 

(ALGHADYAN, 2011; SCANLON, 2010). Várias outras doenças oftalmológicas 

podem ser identificadas através da imagem de fundo de olho humano, além da 

retinopatia diabética (WINDER et al., 2009) e da hipertensão (BHARGAVA; IKRAM; 

WONG, 2012; WONG; WONG; MITCHELL, 2007). Entre elas pode-se citar a  vaso 

oclusão (KOTLIAR et al., 2011), degeneração macular relacionada a idade 

(MOOKIAH et al., 2014), trombose retiniana (BORREGO-SANZ et al., 2014) e 

glaucoma (WU et al., 2013). Portanto um método que busque facilitar a observação 

e quantificação dos vasos sanguíneos pode contribuir para o diagnóstico mais rápido 

e preciso. 

Na oftalmologia veterinária também é possível ser diagnosticado um conjunto 

de doenças oftálmicas. Na análise de fundo de olhos de cães podem ser 

diagnosticadas e visualizadas diversas alterações na retina tais como: à anomalia do 

olho do collie, a displasia retiniana, atrofia progressiva da retina, degeneração 

retiniana de aparecimento tardio etc. (GELATT, 2003) 

 

 

 

 

 

Fig 

 

 

 

 

 

ura 3: Fotografias de fundo de olho (retina) do banco de dados DRIVE. 
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2.2 MÉTODOS PARA SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS 

 

A detecção e delimitação de características morfológicas dos vasos 

sanguíneos da retina, como comprimento, largura, tortuosidade e padrão de 

ramificação, entre outros, podem oferecer novas perspectivas para o diagnóstico, 

acompanhamento, triagem, tratamento e avaliação de várias patologias que afetam 

as características morfológicas e funcionais dos vasos. (FRAZ et al., 2012c; 

MENDONÇA; CAMPILHO, 2006; WINDER et al., 2009) 

Para identificar estas características utiliza-se a segmentação de imagem, 

definida como o processo de separar parte de uma imagem digital visando extrair, 

localizar e identificar as regiões ou objetos de interesse na mesma. Algoritmos de 

segmentação de imagens são classificados em abordagens supervisionadas ou não. 

Nos algoritmos supervisionados, os procedimentos de extração de objetos são 

amplamente dependentes da capacidade do ser humano intervir, portanto o 

resultado da segmentação depende desta, enquanto que os algoritmos não 

supervisionados tentam automatizar a decisão a partir do número de regiões e 

objetos contidos na imagem atribuindo valores ótimos e parâmetros ideais para à 

segmentação. (PARK; LEE; PARK, 2009) 

Vários métodos são propostos para segmentação de vasos da retina. 

Chaudhuri et al. (1989) utiliza o método do filtro adaptado de duas dimensões (2D) 

através de um conjunto de núcleos de Gauss. Esses núcleos são derivados de uma 

função Gaussiana (equação 1) discreta com média zero e desvio padrão σ que é 

definida na equação 1. 

𝐺(𝑥, 𝑦) =  
1

2𝜋𝜎²
 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑥2 + 𝑦2)

2𝜎²
) 

onde σ representa a largura do filtro Gaussiano determinando maior ou menor 

suavização. O uso do um filtro em 2D se justifica pois, sua aplicação será simétrica, 

isso significa que o grau de suavização será o mesmo em todas as direções da 

imagem. A suavização por meio destes núcleos é realizada pela substituição de 

cada pixel por uma média ponderada dos pixels vizinhos e a variação do peso dado 

irá decrescer de acordo com a distância para o pixel central. Tais núcleos são 

sobrepostos por toda rede vascular da retina através de uma operação de 

convolução, que é uma operação matemática utilizada no processamento de 

imagens, a mesma é realizada através da multiplicação de uma matriz de duas 

(1) 
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dimensões conhecido como o núcleo (kernel), em cada um dos pixels da imagem, os 

resultados são somados e armazenados na posição do pixel atual destacando se um 

ponto da imagem é pertencente a um vaso ou não.(HABIBI; BAFANDEH; 

MONTAZEROLGHAEM, 2014; HAN et al., 2013). Uma melhoria do método do filtro 

adaptado foi apresentado por Hoover et al. (2000) ao proporem um método que 

explorasse níveis limiares baseado em região e propriedades dos vasos locais para 

classificar pixels como vasos ou não-vasos. A morfologia matemática ou digital 

utiliza a teoria dos conjuntos da matemática em uma imagem digital bidimensional 

composta por pixels. Essa morfologia tem como base extrair um conjunto que é 

desconhecido e contém a informação da geometria de uma imagem, para isso utiliza 

um conjunto já conhecido e definido chamado elemento estruturante(EE). (PEDRINI; 

SCHWARTZ, 2008) 

Conhecendo estas propriedades da morfologia matemática que tem como 

base teoria dos conjuntos, Zana e Klein (2001) apresentaram um algoritmo que 

combina filtros da morfologia matemática e avaliação da curvatura padrão dos vasos 

na segmentação, visando destacar os vasos em relação a suas propriedades 

morfológicas, os mesmos então podem ser detectados como os únicos elementos 

cuja curvatura é linearmente conectada. Al-Rawi et al. (2007) utilizaram um método 

de otimização para ajustar os parâmetros do filtro adaptado, buscando um aumento 

de desempenho no processo de segmentação. O procedimento de otimização é 

realizado por comparação entre cada borda detectada automaticamente na imagem 

e a segmentação manual como referência para julgar os parâmetros do filtro. Yang 

et al. (2008) apresentaram uma nova abordagem híbrida automatizada para a 

extração dos vasos sanguíneos da retina usando morfologia matemática e um 

algoritmo de agrupamento de Fuzzy, que é uma classe de objetos com graus ou 

níveis contínuos de pertinência que traduzem em termos matemáticos a informação 

imprecisa descrita por um conjunto de regras do mundo real. Este método envolve 

dois passos principais: num primeiro passo, a teoria da morfologia matemática é 

aplicada em imagens com tons de cinza para reforçar e suavizar as imagens a fim 

de remover o fundo da imagem e aumentar o brilho dos vasos sanguíneos da retina; 

no segundo passo, um algoritmo de agrupamento fuzzy é utilizado para extrair os 

vasos sanguíneos da retina, seguido por um processo de purificação (extração de 

ruídos) exibindo os resultados finais dos vasos sanguíneos. Um novo método 

chamado de “DifFocus” é apresentado por Costa et al. (2011)  e busca alcançar um 
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desempenho rápido e preciso, tornando-o adequado para segmentação em tempo 

real e aplicações online. Os operadores de gradiente no qual este método se 

fundamenta tem como base o fato da derivada de um sinal contínuo ser tanto maior 

quanto mais rápidas forem às variações locais do sinal.   

Para funções bidimensionais f(x, y), a derivada é um vetor que aponta na 

direção da máxima variação de f(x, y) e cujo módulo é proporcional à dita variação. 

Este vetor se denomina gradiente e se define na equação 2:   

 

∇𝑓(𝑥, 𝑦) =

(

 
 

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦 )

 
 
 →  |∇𝑓(𝑥, 𝑦)| =  √(

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
)

⏟      
𝐺𝑥

2

+ (
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
)

⏟      
𝐺𝑦

2

 

    

𝐺𝑥 = [
−1 −1 −1
   0    0    0
   1    1    1

]   𝐺𝑦 = [
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

]       

               Figura 3: Máscaras de Prewitt 

No caso de bidimensional e discreto, as diferentes aproximações do operador 

gradiente são baseadas nos diferentes níveis de cinza da imagem. 

As matrizes Gx e Gy representam as máscaras de Prewitt para detecção de 

bordas horizontais e verticais, respectivamente e foram utilizadas no método 

DifFocus. 

Delibasis et al. ( 2010) propuseram um algoritmo para rastreamento da rede 

de vasos executando sua segmentação por estimativa do centro e diâmetro dos 

vasos. Para isto o algoritmo proposto pressupõe que o diâmetro e largura da 

vasculatura da retina são linearmente dependentes e estimando o parâmetro da 

relação linear, foi maximizada a precisão da classificação dos vasos na imagem de 

entrada. Fathi e Naghsh-Nilchi (2013) propuseram um método baseado em wavelet 

para extração automática de vasos sanguíneos. A transformada wavelet é 

empregada para destacar as características dos vasos sanguíneos. É estabelecido 

um histograma baseado em limiar adaptativo, um processo de filtragem é aplicado 

em todo o comprimento dos vasos na fase de pós-processamento para extrair a rede 

de vasos sanguíneos da retina. Qian Zhao et al. (2014) propuseram um novo 

método de segmentação dos vasos da retina com base no ajuste de nível e 

crescimento de região. Neste método é feita a equalização do histograma adaptativo 

(2) 
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limitado por contraste para ajustar a iluminação da imagem, em seguida o contraste 

entre o fundo da imagem e os vasos sanguíneos é melhorado através de uma 

wavelet 2D Gabor, que é uma função de núcleo gaussiano modulado por uma onda 

sinusoidal no plano. Posteriormente a segmentação é realizada de duas maneiras a 

primeira utiliza um filtro anisotrópico para extrair os vasos mais largos e a segunda 

detecta os vasos mais finos por crescimento de regiões e finalmente a combinação 

dos dois resultados obtém-se os vasos da retina extraídos.  

Outra técnica usada na segmentação de imagens é o detector de bordas de 

Canny (1986), através de um filtro de convolução. Este filtro pode ser definido como 

a aplicação de uma máscara ou kernel que é multiplicado pelos valores de 

intensidade da imagem, para produzir uma nova imagem com as mesmas 

dimensões. Em nosso trabalho foi utilizada a primeira derivada de uma função 

gaussiana. O filtro proposto determina três critérios para detecção de bordas 

buscando o filtro ótimo. O primeiro deles é denominado Taxa de Erro ou Detecção, 

consistindo na maximização da razão sinal/ruído (SNR, em inglês). Quanto maior for 

o SNR (equação 3), maior é a probabilidade de se detectar as bordas verdadeiras da 

imagem. O segundo critério chamado de Localização (L) especifica que pontos de 

borda devem estar bem localizados, logo, as distâncias entre os pontos extraídos 

pelo detector e as respectivas posições verdadeiras devem ser minimizadas. Sendo 

assim, quanto maior for L (equação 4), mais próximos das posições verdadeiras 

estarão os pontos detectados pelo filtro (CANNY, 1986; DING; GOSHTASBY, 2001; 

PEDRINI; SCHWARTZ, 2008a; VALE; POZ, 2002) . 

 

𝑆𝑁𝑅 =
  |∫ 𝐺(−𝑥) 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

+𝑊

−𝑊
|

𝑛0√∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥
+𝑊

−𝑊

   (3) 

 

𝐿 =
  |∫ 𝐺′(−𝑥) 𝑓′(𝑥) 𝑑𝑥

+𝑊

−𝑊
|

𝑛0√∫ 𝑓′2(𝑥) 𝑑𝑥
+𝑊

−𝑊

    (4) 

 

 Onde f(x) é a resposta de impulso do filtro definido no intervalo [-w; w], G(x) é uma 

borda unidimensional, G’ e f’ são as derivadas dessas funções e n0 a quantificação 

do ruído da imagem. Assume-se que a borda está centrada em x = 0. 
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Essas equações atendem aos dois primeiros critérios para identificação de 

bordas, sendo necessária a maximização das mesmas, e para resolver esse 

problema é calculado o produto (L*SNR). O autor justifica o uso do produto, em vez 

de combinar as duas equações, formando uma função que é monótona nos dois 

argumentos, pois com o produto (equação 5) a análise das bordas é simplificada 

quando da utilização do critério das respostas múltiplas (CANNY, 1986; DING; 

GOSHTASBY, 2001).  

 

  |∫ 𝐺(−𝑥) 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
+𝑊

−𝑊
|

𝑛0√∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥
+𝑊

−𝑊

.
  |∫ 𝐺′(−𝑥) 𝑓′(𝑥) 𝑑𝑥

+𝑊

−𝑊
|

𝑛0√∫ 𝑓′2(𝑥) 𝑑𝑥
+𝑊

−𝑊

  (5) 

 

O terceiro critério denominado de resposta múltipla determina que deve haver 

um único ponto de borda onde existe uma única borda verdadeira. Considerando 

que a distância (xmáx) segundo (CANNY, 1986) será representada pela equação 6 a 

seguir: 

𝑥𝑚á𝑥 = (
∫ 𝑓′²(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞

∫ 𝑓′′²(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞

)

1
2⁄

  (6), 

 

onde f’ (x) e f’’ (x) são derivadas primeira e segunda da função f(x). 

 

Este critério é necessário, pois a aplicação da equação 6 numa imagem que 

apresenta grande número de valores máximos, incluindo aqueles que devem ser 

classificados como ruídos segundo os dois primeiros critérios. Portanto para filtrar 

essas respostas é necessário determinar qual a maior distância entre eles que irá 

representar uma borda verdadeira aumentando a possibilidade de separação de 

máximos verdadeiros dos falsos na saída do filtro f(x) (CANNY, 1986; VALE; POZ, 

2002).  A busca de um filtro ótimo pode ser aproximada através da primeira derivada 

de uma função Gaussiana G'(x) (equação 7), a razão para que se utilize esta função, 

reside no fato de que ela apresenta uma forma analítica simples e, dada sua 

separabilidade, possui maior eficiência computacional por toda extensão 

bidimensional do filtro. 
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G′(x) =  −
𝑥

𝜎²
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥²

2𝜎²
)   (7) 

 

Outra abordagem é a morfologia matemática que utiliza a teoria dos conjuntos 

e oferece uma estratégia unificada e poderosa para inúmeros problemas de 

processamento de imagem, ela busca representar a forma dos objetos numa 

imagem que geralmente é binária. Por imagem binária (figura 4), entende-se que 

são aquelas que possuem apenas dois tons de pixels, os pretos (valor 0) que 

representam o fundo da imagem e os pixels brancos (valor 1) que representam o 

objeto. (FRAZ et al., 2012a; PEDRINI; SCHWARTZ, 2008b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra morfologia comumente denota um ramo da biologia que lida com as 

formas e estruturas de animais e plantas. O termo morfologia matemática é usado 

como uma ferramenta para a extração de componentes de imagens que são úteis na 

representação e descrição de formas, tais como características de região, limites e 

esqueletos.  

O processamento de imagem morfológica é um conjunto de técnicas de 

processamento digital de imagens com base na morfologia matemática. Operadores 

morfológicos aplicam elementos estruturantes (EE) é o vetor que irá promover a 

transformação na imagem quando utilizamos os operadores da morfologia 

matemática, e normalmente são aplicados a imagens binárias, mas podem ser 

estendidos para tratar imagens em tons de cinza. Os dois principais operadores 

morfológicos são dilatação e erosão. Dilatação (figura 5) é uma operação que 

aumenta os contornos de um objeto numa imagem binária para isso combina dois 

Figura 4: (a) Imagem binária da membrana do saco vitelínico obtido no 
LABTEC; (b) imagem binária de retina humana (DRIVE). 
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conjuntos utilizando adição (união) vetorial, simbolizada por , entre o conjunto 

(pixels) do objeto e o conjunto (pixels) do EE que é o vetor que irá promover a 

transformação na imagem durante a dilatação. Erosão (figura 6) operação oposta à 

dilatação encolhe os contornos de um objeto inserido na imagem utilizando vetores 

de subtração (intersecção). As outras duas operações são fechamento, que é uma 

dilatação seguida por uma erosão, e de abertura, ou seja, uma erosão seguida por 

uma dilatação (FRAZ et al., 2012a; PEDRINI; SCHWARTZ, 2008b). 

A aplicação de várias dessas técnicas é necessária para realização de um 

processo de segmentação / esqueletização não supervisionada dos vasos de uma 

imagem.  
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3. Objetivos 
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3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um software para segmentação de vasos em imagens de fundo 

de olho humano e na membrana do saco vitelínico de aves. 

. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Analisar as técnicas para o pré-processamento de imagens de vasos em 

imagens de MSV e de fundo de olho humano; 

 

• Avaliar quais os melhores métodos e técnicas matemáticas para segmentação 

de vasos em imagens de MSV e de fundo de olho de humano. 

 

• Avaliar a eficiência do software de segmentação através da classificação 

binária de pixels baseada na determinação de quatro fatores: acurácia, precisão, 

sensibilidade e especificidade. 
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Capitulo 1: Software livre para segmentação não 

supervisionada de vasos em imagens de fundo de olho 
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SOFTWARE LIVRE PARA SEGMENTAÇÃO NÃO SUPERVISIONADA DE 

VASOS EM IMAGENS DE FUNDO DE OLHO. 

 

José Radamés Ferreira da Silva, Iury Adones Xavier dos Santos, Romildo de 

Albuquerque Nogueira*. 

 

Resumo 

A análise de imagens da retina é cada vez mais importante para o diagnóstico 

de várias patologias cardiovasculares e oftalmológicas como retinopatia diabética, 

hipertensão, vaso oclusão, glaucoma, degeneração macular relacionada a idade e 

trombose retiniana. Neste trabalho apresentamos métodos utilizados na construção 

de um software construído em linguagem Python, capaz de segmentar imagens de 

fundo de olho automaticamente através das técnicas do filtro adaptado e da 

morfologia matemática. Primeiramente as imagens tiveram sua luminosidade 

ajustada por contraste, em seguida foi realizada a filtragem da imagem e detecção 

de bordas com o operador de Canny. Finalmente as imagens foram preenchidas por 

dilatação e erosão. O software proposto apresentou um bom desempenho, revelado 

pela proximidade dos valores obtidos automaticamente em relação à segmentação 

manual – padrão ouro (acurácia). A acurácia média das imagens segmentadas após 

erosão foi 94%, enquanto para imagens esqueletizadas automaticamente foi 97%. 

 

Palavras-chave: Morfologia matemática, segmentação automática, filtro adaptado. 
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1. Introdução 

 

Na última década, a identificação de alterações em imagens de fundo de olho 

e vasos da retina tem sido bastante usada pela comunidade médica. Este tipo de 

imagem vem sendo utilizada para detecção de várias doenças cardiovasculares e 

oftalmológicas como retinopatia diabética [1], hipertensão [2-3], vaso oclusão, [4], 

degeneração macular relacionada à idade [5], trombose retiniana [6] e glaucoma.  

Muitos métodos já foram propostos para identificação e extração de vasos em 

imagens de retina, um dos métodos é o filtro adaptado que foi proposto inicialmente 

por [7] que utilizou núcleos Gaussianos para destacar os vasos, e em pouco tempo 

foi aprimorado por [8] que determinou um limiar e a classificação de pixel 

determinando cada ponto da imagem como sendo vaso ou não. O ajuste de 

parâmetros para aumentar o desempenho do filtro adaptado foi a melhoria proposta 

em [9] e [10]. A morfologia matemática também é utilizada na identificação de 

padrões e segmentação de vasos. [11] destaca os vasos por suas propriedades 

morfológicas e padrão de curvatura (tortuosidade), utilizando a morfologia 

matemática para tal. [12] apresenta um algoritmo para a detecção automática da 

rede vascular da retina, que combina filtros diferenciais, para a extração do centro 

dos vasos, com operadores da morfologia matemática para o seu preenchimento. 

Uma nova abordagem híbrida automatizada para a extração dos vasos sanguíneos 

da retina usando morfologia matemática e um algoritmo de agrupamento difuso é 

proposto por [13], que aplicou o mesmo em imagens em tons de cinza para destacar 

os vasos e utilizou um algoritmo de agrupamento para segmentar os mesmos. A 

transformada de wavelet foi implementada em [14] que destacou os vasos e em 

seguida estabeleceu um histograma baseado em limiar adaptativo e aplicou um 

processo de filtragem que consiste em identificar o comprimento dos vasos da retina 

como fase de pós-processamento. Um novo método de segmentação dos vasos da 

retina com base no ajuste de nível e região de crescimento foi proposto por [15], 

neste método é realizada a equalização de histograma adaptativo limitado por 

contraste (CLAHE), sendo em seguida o contraste entre o fundo da imagem e os 

vasos sanguíneos melhorado através de uma wavelet 2D Gabor, que é uma função 

de núcleo gaussiano.  

O objetivo deste trabalho é apresentar um software livre (SEGVESSELS) 

capaz de segmentar vasos em imagens de retina de forma automática, 
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possibilitando assim que mesmo pessoas inexperientes neste tipo de tratamento de 

imagem possam observar a vasculatura com mais facilidade. A análise da eficiência 

do software será feita através da classificação binária de pixels baseada na 

determinação de quatro fatores: acurácia, precisão, sensibilidade e especificidade. 

 

2. Materiais e Métodos  

 

2.1. Imagens da retina 

 

As imagens utilizadas para análise da eficiência do programa desenvolvido 

nesse trabalho foram obtidas num banco de dados denominado DRIVE [16]. As 

fotografias para o banco de dados DRIVE foram obtidas com uma câmera 3CCD 

Canon-CR5 não midriática com 45º do campo de visão (CV). Cada imagem foi 

capturada usando 8 bits por plano de cor com 768 x 584 pixels. As imagens foram 

comprimidas para o formato JPEG. O DRIVE é composto por 40 imagens (figura 1), 

dividas em dois conjuntos com 20 imagens que foram segmentadas manualmente 

para determinar um padrão ouro de segmentação [16]. O padrão ouro no tratamento 

de imagens é tido como o realizado pela observação humana, considerando o olho 

humano a ferramenta perfeita para observação e classificação de padrões em 

imagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografia de fundo de olhos de humanos do banco de dados DRIVE. (a) Imagem 
de Retina normal; b) imagem de retina patológica. 

 

a b 
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2.2.  A linguagem de programação: Python 

 

A linguagem de programação Python foi criada no início anos 1990 por Guido 

van Rossum no Stichting Mathematisch Centrum (CWI acessível em, 

http://www.cwi.nl/ ) nos Países Baixos como um sucessor de uma linguagem 

chamada ABC. Este autor continuou mantendo o desenvolvimento de novas versões 

até 2001 quando foi criada a Fundação do Software Python (em inglês, Python 

Software Foundation), uma organização sem fins lucrativos criada especificamente 

para gerir à propriedade intelectual de programas relacionados com o Python. Desde 

então, várias versões têm sido lançadas sob a supervisão de Guido e colaboração 

de vários voluntários externos. 

 Para o desenvolvimento do software optamos por utilizar a linguagem Python 

devido seu ótimo desempenho e facilidade de implementação, possui a Scientific 

Python (SciPy) [17], uma coleção de software de código aberto para computação 

científica em Python. Além disso,  também está disponível o scikit-image [18] módulo 

para processamento de imagens bastante útil durante a programação. 

 

2.3. Métodos 

 

2.3.1 Pré-processamento 

 

Inicialmente, a imagem obtida no DRIVE foi pré-processada através da 

utilização de um filtro de cores. Na figura 2 é mostrada a imagem original da retina 

colorida no formato RGB (a) e após o uso do filtro vermelho (b), verde (c) e azul (d).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2: Separação das faixas de cores de imagem da retina. Imagem original (a); faixa vermelha (b); 
faixa verde (c) e faixa azul (d) obtidas do banco de dados DRIVE. 

 

a b c d 
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Em 2b observamos o canal vermelho que é o que possui mais brilho e 

apresenta pouco contraste.  O oposto ocorre no canal azul, (2d) que por seu pouco 

brilho tem o contraste comprometido. Por isso escolhemos o canal verde (2c) da 

imagem de retina, por apresentar o maior contraste entre os vasos e o fundo do 

olho. 

A imagem escolhida foi equalizada através da técnica de equalização de 

histograma adaptativo limitado por contraste (CLAHE). Esta técnica consiste em 

dividir a imagem em janelas retangulares de igual tamanho e executar a equalização 

de histograma adaptativo para cada janela considerando os pixels vizinhos. Assim a 

intensidade de cada pixel é modificada de acordo com a região em que ele se 

encontra e o limite é estabelecido. 

 

2.3.2 Ajuste de contraste 

 

Visando uma melhor definição nas imagens para extração dos vasos todas as 

imagens passam por um ajuste de contrastes (figura 3), que funciona semelhante ao 

controle de contraste em um aparelho de TV. Neste ajuste é criado um objeto de 

aperfeiçoamento que pode assumir quaisquer valores, possuindo apenas dois 

valores com padrão pré-determinado de ajuste, se valor for 0 (zero) a imagem de 

saída será um cinza sólido (3a), se o valor for 1  (um) a imagem não sofrerá 

alterações (3b) e para todos os outros valores a imagem será alterada não havendo 

limite de valor máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Filtro de Média 

 

Figura 3: Ajuste de contraste a; cinza sólido ajuste = 0, b; imagem original ajuste = 1 c e d imagem 
modificada ajustes 3 e 5 respectivamente. 

 

b c d a 



40 

 

Os filtros não lineares são bastante utilizados para redução de ruídos em 

imagens. Este é um filtro não linear estando dentre os mais populares, 

principalmente por sua capacidade de remover ruídos com preservação de bordas. 

O mesmo é classificado como de vizinhança onde o valor de um pixel central (i, j) é 

substituído pela média dos pixels da sua vizinhança. Nele uma janela é deslizada 

sobre cada pixel (i, j) da imagem considerando a vizinhança de oito pixels, então é 

calculada a média entre os vizinhos e o valor é inserido no pixel central. 

 

3. Resultados 

 

Em nosso trabalho tivemos duas etapas bem definidas para a segmentação 

dos vasos em imagens de retina, a etapa de pré-processamento e a etapa de 

segmentação das estruturas de interesse. Na etapa de pré-processamento fizemos 

o ajuste de contraste, a aplicação do CLAHE e o filtro de média. A segmentação foi 

realizada através do detector de bordas de Canny e da morfologia matemática 

(dilatação e erosão) e por último foi feita a esqueletização das imagens que consiste 

em reduzir as diferentes larguras dos objetos de uma imagem para uma única, 

considerando o seu preenchimento mantendo os pixels conectados. 

 

3.1 Ajuste contraste 

 

Na figura 4a o ajuste para o valor 1, reproduz a imagem original sem 

alterações, na 4b é possível verificar que o ajuste de contraste para o valor de 2,5, 

escolhido nesse trabalho permite uma visualização adequada dos vasos. Ajuste 

maior como mostrado em 4c (ajuste=5) torna a imagem excessivamente clara 

próxima ao disco ótico, o que dificulta a detecção de vasos nessa região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

a 

 

a 

 

b 

 

b 

 

b 

 

Figura 4: Ajuste de contraste (a) ajuste = 1, (b) ajuste = 2.5 e (c) ajuste = 5. 

a b c c 

 

b 

 

b 

 

b 
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3.2. CLAHE 

 

Após o contraste ajustado tomamos o canal verde da imagem onde foi 

realizada a CLAHE, variamos o fator limitador do aumento de contraste (α) e 

verificamos que a imagem apresenta um número muito elevado de ruídos a medida 

que há o aumento do mesmo, dificultando assim a segmentação dos vasos. Na 

Figura 5 pode-se observar que α = 0.02 é o que melhor destaca os vasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Filtro de média e detecção de bordas Canny 

 

Em seguida a imagem é filtrada através de um filtro de média com 

preservação de bordas. O filtro de média foi aplicado por convolução, que é 

realizada através da multiplicação de uma matriz de duas dimensões conhecido 

como o núcleo (kernel), em cada um dos pixels da imagem, e os resultados são 

somados e armazenados na posição do pixel atual destacando se um ponto da 

imagem é pertencente a um vaso ou não [19-20] o filtro é aplicado por toda a 

imagem, permitindo assim uma melhor detecção das bordas dos vasos pelo método 

Figura 5: Imagem 19 DRIVE à esquerda: canal verde ajuste contraste 2.5; à direita 
imagem do fragmento em destaque de cima para baixo: imagem canal verde original, 
canal verde contraste ajustado, CLAHE, α = 0.02, α = 0.03,     α = 0.04 é notável o 
aumento do ruído na imagem. 

contraste = 2.5 

original 

α = 0.02 

α = 0.03 

α = 0.04 
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de Canny (figura 6). O ajuste que permite a maior detecção de bordas foi realizado, 

tomando-se o desvio padrão da função gaussiana (sigma) igual a 0 (zero), isto 

permite obter imagens com o mínimo de ruídos e o máximo de bordas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Morfologia matemática 

 

Finalmente é feito o preenchimento das bordas encontradas utilizando à 

dilatação e erosão da morfologia matemática (figura 7), em todas as imagens foi 

utilizado o mesmo elemento estruturante (EE) e o mesmo número de interações do 

EE. O resultado obtido são imagens binárias que serão esqueletizadas e em seguida 

será feita a análise dos resultados entre a esqueletização e a imagem erodida. 

 

 

Figura 6: Resultados detector de bordas de Canny no canal verde, (a) imagem 
original, (b) CLAHE α = 0.02, (c) CLAHE α = 0.03 e (d) CLAHE α = 0.04. Em todas 
as imagens foi aplicado anteriormente o filtro de média. 

a b 

c d 
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3.5 Análise dos resultados  

 

O desempenho da nossa segmentação foi avaliado por medida de 

classificação binária de pixels entre o padrão ouro e a segmentação realizada no 

método proposto. A acurácia (equação 1) da segmentação é definida como a razão 

entre a soma dos pixels corretamente classificados sendo eles vasos e não vasos 

(fundo da imagem) pelo número total de pixels na imagem.  A precisão (equação 2) 

é a relação entre os pixels corretamente classificados como pixels de vasos pelo 

total de pixels classificados como vasos.  A sensibilidade (equação 3) é definida 

como o número de pixels classificados corretamente como pixels de vaso dividido 

pelo número de pixels de vasos no padrão ouro (segmentação manual). A 

especificidade (equação 4) é determinada pela razão entre o número de pixels 

classificados corretamente como pixels do fundo da imagem pelo número de pixels 

de fundo no padrão ouro. [15], [21], [22] 

 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

(1) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

(2) 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

(3) 

Figura 7: Resultados da segmentação manual (a) e segmentação automática dilatação (b), erosão 

(c) da Imagem 2 DRIVE. 

b c a 
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𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑉𝑁

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
       

(4) 

 

Onde VP e VN representam o número de pixels corretamente detectados 

como pixels dos vasos e pixels do fundo, respectivamente, FN denota os pixels 

pertencentes aos vasos, mas erroneamente classificados como os pixels de fundo, e 

FP é o número de pixels incorretamente classificados como os pixels de vasos. 

Cada um deles pode avaliar as diferentes características dos resultados 

segmentados. Os resultados são apresentados nas tabelas 1 e 2. Na tabela 1 

encontramos os resultados para imagens que passaram por dilatação, seguida por 

erosão e finalmente esqueletização e na tabela 2 as imagens passaram por 

dilatação seguida de erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

Figura 8: Resultados da esqueletização da segmentação manual (a) e esqueletização da 

segmentação automática após erosão (b) da Imagem 2 do DRIVE. 

 

b 
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Tabela 1 

 

Comparação entre a esqueletização automática (software proposto) e a 
esqueletização das imagens segmentadas do banco de dados DRIVE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem Acurácia Precisão Sensibilidade Especificidade 

1 0,9727 0,3056 0,2743 0,9871 

2 0,9719 0,2831 0,2851 0,9856 

3 0,9693 0,1450 0,0577 0,9917 

4 0,9723 0,2634 0,2262 0,9873 

5 0,9730 0,3067 0,1979 0,9901 

6 0,9705 0,2832 0,1761 0,9894 

7 0,9690 0,2241 0,2064 0,9850 

8 0,9737 0,2590 0,1901 0,9892 

9 0,9766 0,3493 0,1980 0,9925 

10 0,9733 0,2780 0,2009 0,9892 

11 0,9648 0,2442 0,2264 0,9829 

12 0,9734 0,2745 0,2567 0,9871 

13 0,9696 0,2663 0,1928 0,9876 

14 0,9715 0,2285 0,2649 0,9841 

15 0,9671 0,1731 0,2337 0,9802 

16 0,9755 0,3255 0,2881 0,9886 

17 0,9739 0,2365 0,2116 0,9877 

18 0,9736 0,2118 0,2384 0,9855 

19 0,9760 0,3262 0,3333 0,9876 

20 0,9776 0,2495 0,2489 0,9886 

Média 0,9723 0,2617 0,2254 0,9874 

Desvio padrão 0,0032 0,0507 0,0564 0,0029 

Os valores apresentados caracterizam uma melhor segmentação quanto 
mais próximos forem de 1 equivalente à 100%. 

 

Figura 1: Imagem da membrana do saco vitelínico de embrião de avesOs 
valores apresentados caracterizam uma melhor segmentação quanto 
mais próximos forem de 1 equivalente à 100%. 
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Tabela 2 
 
 Comparação entre a segmentação automática após dilatação e erosão (software 
proposto) e as imagens segmentadas manualmente do banco de dados DRIVE. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A tabela 3 mostra uma comparação entre os valores para medidas da acurácia, 
sensibilidade e especificidade obtidos pelo software proposto nesse trabalho com 
outros métodos não supervisionados propostos por outros autores. 
 
 
 

Imagem Acurária Precisão Sensibilidade Especificidade 

1 0,9487 0,5542 0,6489 0,9674 

2 0,9498 0,6195 0,6725 0,9700 

3 0,9366 0,7447 0,2254 0,9938 

4 0,9499 0,5939 0,5683 0,9747 

5 0,9595 0,7055 0,6027 0,9833 

6 0,9507 0,6684 0,4944 0,9828 

7 0,9427 0,5483 0,5607 0,9686 

8 0,9552 0,6298 0,5456 0,9803 

9 0,9629 0,6959 0,5692 0,9856 

10 0,9572 0,6055 0,5894 0,9781 

11 0,9305 0,4666 0,6279 0,9511 

12 0,9486 0,5400 0,5906 0,9700 

13 0,9456 0,6031 0,5329 0,9750 

14 0,9453 0,4935 0,6223 0,9637 

15 0,9298 0,3722 0,5860 0,9479 

16 0,9545 0,6128 0,6294 0,9750 

17 0,9492 0,5560 0,5216 0,9749 

18 0,9452 0,4756 0,5733 0,9655 

19 0,9500 0,5296 0,6151 0,9690 

20 0,9576 0,5498 0,6000 0,9755 

Média 0,9485 0,5782 0,5688 0,9726 

Desvio Padrão 0,0088 0,0895 0,0919 0,0108 

Tipo de método Método Média da 

acurácia 

Sensibilidade Especificidade 

Não 

supervisionado 

Mendonca et al. [12] 

Hoover et al. [8] 

Zhang et al.[10] 

Zhao et al. [15] 

Nosso software 

0.94 

0,92 

0,94 

0,95 

0,94 

0,69 

0,67 

0,71 

0,71 

0,57 

0,97 

0,95 

0,97 

0,97 

0,97 
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4. Discussão  

 

Na figura 7 é possível observar que após a erosão os calibres dos vasos nas 

imagens de fundo de olho são, praticamente, iguais ao das imagens segmentadas 

manualmente no DRIVE. A comparação entre a esqueletização automática (software 

proposto) e a esqueletização das imagens segmentadas do banco de dados DRIVE 

(Tabela 1) revelam que o software apresenta uma boa acurácia e especificidade, no 

entanto, a precisão e a sensibilidade para o método de esqueletização de vasos 

foram baixas. Ajustes estão sendo realizados no programa visando melhorar a 

detecção dos parâmetros precisão e a sensibilidade.  

A comparação entre a segmentação automática no software proposto após 

dilatação e erosão e as imagens segmentadas manualmente do banco de dados 

DRIVE (Tabela 2), mostra que apesar da ocorrência de uma pequena redução na 

acurácia, a sensibilidade e a precisão do método melhoraram para imagem 

segmentada. 

Quando comparado com outras técnicas de segmentação automática (Tabela 

3) nosso software apresenta desempenho igual para média da acurácia e 

especificidade ficando um pouco abaixo na sensibilidade, porém nós continuamos 

melhorando o software para qualificar ao máximo o desempenho. 

O software ainda está sendo trabalhado para apresentar interface gráfica 

autoexplicativa facilitando a sua utilização no diagnóstico por imagens. Nesta 

interface, o operador do software poderá ao abrir a imagem ter como resultado a 

segmentação da imagem e os principais parâmetros da imagem digitalizada. 

 

Conclusões: 

 

1. Foi desenvolvido neste trabalho um software livre (SEGVESSELS) capaz 

de segmentar e esqueletizar automaticamente imagens dos vasos de retina do olho 

humano.  

2. O software foi eficiente quando comparado com outras técnicas propostas 

anteriormente, tendo como diferencial que nosso resultado estará disponível para 

ser utilizado por aqueles que precisarem de imagens segmentadas, diferente de 

outros métodos propostos, que ainda não foram implementadas para uso da 

comunidade. 
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Capitulo 2: Software livre para segmentação 

semiautomática em imagens de membrana do saco 

vitelínico de embrião de aves. 
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Software livre para segmentação semiautomática em imagens de 

membrana do saco vitelínico de embrião de aves. 

 

 

José Radamés Ferreira da Silva, Iury Adones Xavier dos Santos, Romildo de 

Albuquerque Nogueira*. 

 

Resumo 

O uso da membrana do saco vitelínico (MSV) do embrião de galinha e 

codornas é cada vez maior em substituição à modelos em mamíferos. Neste 

trabalho apresentamos métodos utilizados na construção de um software 

desenvolvido em linguagem Python, capaz de segmentar imagens da MSV 

automaticamente através das técnicas do filtro adaptado e da morfologia 

matemática. Primeiramente as imagens tiveram sua luminosidade ajustada por 

contraste, em seguida foi realizada a detecção de bordas com o operador de Canny. 

Finalmente as imagens foram preenchidas por dilatação e erosão. O software 

proposto apresentou um bom desempenho, revelado pela proximidade dos valores 

obtidos automaticamente em relação à segmentação manual – padrão ouro 

(acurácia). A acurácia média das imagens segmentadas após dilatação, erosão e 

esqueletização semiautomática foi 99%. 

 

Palavras-chave: Morfologia matemática, segmentação semiautomática, filtro 

adaptado, membrana do saco vitelínico. 
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Introdução 

 

Na última década, a identificação de alterações em imagens de fundo de olho 

e vasos da retina tem sido bastante usada pela comunidade médica. Este tipo de 

imagem vem sendo utilizada para detecção de várias doenças cardiovasculares e 

oftalmológicas como retinopatia diabética [1], hipertensão [2] [3], vaso oclusão, [4], 

degeneração macular relacionada à idade [5], trombose retiniana [6] e glaucoma [7]. 

Outra estrutura com vasos bem visíveis a olho nu que também tem seu uso 

intensificado a cada dia, são as da membrana do saco vitelínico (MSV) do embrião 

de galinha e codornas que são largamente utilizada como modelo in vivo para 

estudos durante a angiogênese [8]–[13].  

A MSV é formada entre o terceiro e quarto dia de incubação pela fusão das 

camadas mesodermas alantóide e córion, resultando num mesoderma transparente, 

altamente vascularizada, composta de artérias, veias e um plexo capilar intrincado. 

A função principal da MSV é servir como órgão respiratório para o embrião. A MSV 

também desempenha o papel de armazenamento de excreções, transporte de 

eletrólito a partir da cavidade alantóica e mobilização de cálcio a partir da casca [9] e 

[12]. 

A membrana do saco vitelínico (MSV) é um tecido extraembrionário envolvido 

na função imunológica, hematopoiética, secretora, nutricional e metabólica durante o 

desenvolvimento do embrião. É constituída das três camadas germinativas nos 

estágios iniciais, contendo células mesodérmicas e endodérmicas após a expansão 

do celoma extraembrionário, formada a partir da área opaca e durante os primeiros 

dias de incubação tem crescimento significativo envolvendo toda a gema. Durante a 

vasculogênese ocorre a formação do plexo capilar primitivo na MSV e a aorta no 

embrião, tornado assim tal estrutura bastante vascularizada [14]–[17]. 

O modelo da MSV atualmente é utilizado por pesquisadores e representa uma 

ótima alternativa em substituição aos modelos com mamíferos, pois, demonstra 

dentre outras vantagens simplicidade, rapidez, sensibilidade, facilidade de execução 

de protocolos experimentais e custo relativamente mais baixo que outras 

preparações experimentais [9], [18], [19]. Devido a sua excelente vascularização a 

membrana do saco vitelínico possui diversos usos, tais como prever potencial de 

irritação ocular, avaliação de sistema de liberação de drogas para novos 

medicamentos, estudo sobre a vascularização de tumores, estudo da angiogênese, 
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da atuação de lipídios no crescimento vascular, na avaliação dos efeitos de campo 

magnético sobre a vasculogênese e angiogênese [9], [10], [12], [18], [20]–[24]. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um software livre capaz de segmentar 

os vasos da membrana do saco vitelínico de embrião de aves de forma 

semiautomática, possibilitando assim que mesmo pessoas inexperientes neste tipo 

de tratamento de imagem possam observar a vasculatura com mais facilidade. A 

análise da eficiência do software será feita através da classificação binária de pixels 

baseada na determinação de quatro fatores: acurácia, precisão, sensibilidade e 

especificidade. 

 

2. Materiais e Métodos  

 

2. 1 Membrana do Saco Vitelínico 

 

As imagens da membrana do saco vitelínico (figura 1) foram obtidas no 

Laboratório de Biofísica Teórica, Experimental e Computacional (LABTEC) da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) seguindo o protocolo descrito 

em [10]. A rede vascular da MSV foi fotografada em 72 e 96 h com uma câmera 

digital (modelo DSC W-130, Sony, San Diego, CA). O campo visual foi limitado pelo 

tamanho do ovo, especificamente pelo eixo menor dos ovos, que variou 2,39-2,62 

cm. As imagens digitais possuíam tamanho de 1920 x 1080 pixels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem da membrana do saco vitelínico de embrião de aves. 
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2.2 A linguagem de programação: Python 

 

A linguagem de programação Python foi criada no início anos 1990 por Guido 

van Rossum no Stichting Mathematisch Centrum (CWI acessível  em, 

http://www.cwi.nl/ ) nos Países Baixos como um sucessor de uma linguagem 

chamada ABC. Este autor continuou mantendo o desenvolvimento de novas versões 

até 2001 quando foi criada a Fundação do Software Python (em inglês, Python 

Software Foundation), uma organização sem fins lucrativos criada especificamente 

para gerir à propriedade intelectual de programas relacionados com o Python. Desde 

então várias versões têm sido lançadas sob a supervisão de Guido e colaboração de 

vários voluntários externos. 

 Para o desenvolvimento do software optamos por utilizar a linguagem Python 

devido seu ótimo desempenho e facilidade de implementação, possui o SciPy 

[25],uma coleção de software de código aberto para computação científica em 

Python. Além disso,  também está disponível o scikit-image [26] módulo para 

processamento de imagens bastante útil durante a programação. 

 

2.3. Métodos 

 

2.3.1 Pré-processamento 

 

As imagens da membrana foram inicialmente convertidas para o padrão 

CMYK (2a) de cores, pois apresentavam pouca luminosidade que dificultou seu 

tratamento no padrão antigo de cores RGB. Com o novo padrão de cores foi 

possível reduzir as sombras na imagem devido aos valores que a representam 

serem transferidos para um único canal preto (2e). Neste trabalho foi utilizado o 

canal de cor magenta (2c), por apresentar melhor destaque da rede vascular em 

comparação aos canais de cores ciano(2b) e amarelo(2d).  
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2.3.2 Ajuste de contraste 

 

Visando uma melhor definição nas imagens para extração dos vasos todas as 

imagens, que foram invertidas, passam por um ajuste de contrastes (figura 3), que 

funciona semelhante ao controle de contraste em um aparelho de TV. Neste ajuste é 

criado um objeto de aperfeiçoamento de imagem, que pode assumir quaisquer 

valores permitindo a alteração do contraste das mesmas, existem apenas dois 

valores com padrão pré-determinado de ajuste, se valor for 0 (zero) a imagem de 

saída será um cinza sólido (a), se o valor for 1 (um) a imagem não sofrerá alterações 

(c) e para todos os outros valores a imagem será alterada não havendo limite de 

valor máximo. 

 

 

 

 

b 

c 

e 

a 

d 

Figura 2: Imagem de membrana 

convertida CMYK(a), canal ciano (b), canal 

magenta (c), canal amarelo (d) e canal 

preto (e)  

 

Figura 10: Imagem de membrana convertida 

CMYK(a), canal ciano (b), canal magenta (c), 

canal amarelo (d) e canal preto (e)  

 

Figura 2: Imagem de membrana 

convertida CMYK(a), canal ciano (b), canal 

magenta (c), canal amarelo (d) e canal 

preto (e)  

 

Figura 11: Imagem de membrana convertida 

CMYK(a), canal ciano (b), canal magenta (c), 

canal amarelo (d) e canal preto (e)  
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3. Resultados 

 

Em nosso trabalho tivemos duas etapas bem definidas para a segmentação 

dos vasos da MSV, a etapa de pré-processamento e a etapa de segmentação das 

estruturas de interesse. Na etapa de pré-processamento temos a conversão para o 

sistema CMYK e o ajuste de contraste. A segmentação foi realizada através do 

detector de bordas de Canny e da morfologia matemática (dilatação e erosão) e por 

último foi feita a esqueletização das imagens que consiste em reduzir as diferentes 

larguras dos objetos de uma imagem para uma largura única, considerando o seu 

preenchimento mantendo os pixels conectados. 

 

3.1 Ajuste contraste 

 

Consideramos variar o ajuste de contraste no intervalo de 0.1 – 10, pois, as 

imagens da MSV possuem variações em sua luminosidade de acordo com o método 

de aquisição, portanto comparando os resultados obtidos chegamos a um valor 1.5, 

por ser aquele que proporcionou maior clareza na visualização dos vasos a serem 

segmentados. Na figura 4a o ajuste para o valor 1, reproduz a imagem original sem 

alterações, na 4b é possível verificar que o ajuste de contraste para o valor de 1.5, 

escolhido nesse trabalho permite uma visualização adequada dos vasos. Ajuste 

maior como mostrado em 4c (ajuste=2) torna a imagem excessivamente escura 

próxima a casca, o que dificulta a detecção de vasos nessa região.  

 

 

 

Figura 3: Ajuste de contraste, (a) cinza sólido ajuste = 0; (b) imagem original ajuste = 1;  
 

 

Figura 15: Ajuste de contraste, (a) cinza sólido ajuste = 0; (b) imagem original ajuste = 1;  
 

 

Figura 3: Ajuste de contraste, (a) cinza sólido ajuste = 0; (b) imagem original ajuste = 1;  
 

 

Figura 16: Ajuste de contraste, (a) cinza sólido ajuste = 0; (b) imagem original ajuste = 1;  
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3.2  Detecção de bordas Canny 

 

 

 

As bordas dos vasos foram extraídas pelo método de Canny [27] (5a), com o 

ajuste do desvio padrão da função gaussiana σ = 1.3,  que permite a maior detecção 

de bordas, assim, obtemos imagens com o mínimo de ruídos e o máximo de bordas. 

Após a identificação das bordas as imagens foram processadas manualmente (5b) 

visando retirar das mesmas a bordas referentes à casca do ovo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Detecção de bordas σ = 1.3. (a) Bordas da imagem original com casca, (b) 

Imagem tratada manualmente remoção da casca. 

a b 

b 

c 
Figura 4: Ajuste de contraste (a) ajuste = 1, 
(b) ajuste = 1.5; (c) e ajuste = 2. 

 

Figura 4: Ajuste de contraste (a) ajuste = 1, 
(b) ajuste = 1.5; (c) e ajuste = 2. 

a 
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3.3. Morfologia matemática 

 

Finalmente é feito o preenchimento das bordas encontradas utilizando à 

dilatação e erosão da morfologia matemática (figura 6). Dilatação é uma operação 

que aumenta os contornos de um objeto numa imagem binária para isso combina 

dois conjuntos utilizando adição vetorial, simbolizada por ,  entre o conjunto (pixels) 

do objeto e o conjunto (pixels) do elemento estruturante (EE) que é o vetor que irá 

promover a transformação na imagem durante a dilatação. Erosão operação oposta 

à dilatação encolhe os contornos de um objeto inserido na imagem utilizando vetores 

de subtração. Para todas as imagens foi utilizado o mesmo elemento estruturante, 

para dilatação (6a) das imagens foram realizadas 5 (cinco) interações com o EE e 

para erosão (6b) das imagens já dilatadas foram realizadas 3 interações com o 

mesmo EE. Os resultados obtidos são imagens binárias esqueletizadas 

semiautomaticamente dos vasos da MSV, que em seguida serão comparadas com a 

esqueletização manual desses vasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Análise dos resultados  

 

O desempenho da nossa segmentação foi avaliado por medida de 

classificação binária de pixels entre a segmentação ouro (manual) e a segmentação 

realizada no método proposto. A acurácia da segmentação (equação 1) é definida 

como a razão entre a soma dos pixels corretamente classificados sendo eles vasos 

e não vasos (fundo da imagem) pelo número total de pixels na imagem. A precisão 

(equação 2) é a relação entre os pixels corretamente classificados como pixels de 

vasos pelo total de pixels classificados como vasos. A sensibilidade (equação 3) é 

Figura 6: Imagens binárias. (a) Imagem após dilatação e (b) imagem após erosão. 

 

 

Figura 25: Imagens binárias. (a) Imagem após dilatação e (b) imagem após erosão. 

 

 

Figura 6: Imagens binárias. (a) Imagem após dilatação e (b) imagem após erosão. 

 

 

a 

 

Fi

gu

ra 

22

: 

Im

ag

en

s 

bi

ná

ria

s. 

(a) 

Im

ag

e

b 

 

b 

 

b 

 

b 



63 

 

(4) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(3) 

definida como o número de pixels classificados corretamente como pixels de vaso 

dividido pelo número de pixels de vasos no padrão ouro (segmentação manual). A 

especificidade (equação 4) é determinada pela razão entre o número de pixels 

classificados corretamente como pixels do fundo da imagem pelo número de pixels 

de fundo no padrão ouro. [28]–[30] 

 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
                                  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =  

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
                                     𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  

𝑉𝑁

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
       

 

Onde VP e VN representam o número de pixels corretamente detectados 

como pixels dos vasos e pixels do fundo, respectivamente, FN denota os pixels 

pertencentes aos vasos, mas erroneamente classificados como os pixels de fundo, e 

FP é o número de pixels incorretamente classificados como os pixels de vasos. 

Cada um deles pode avaliar as diferentes características dos resultados 

segmentados. Os resultados são apresentados na tabela 1, que mostra comparação 

para imagens que passaram por dilatação, erosão e esqueletização semiautomática 

com a esqueletização manual. 
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Figura 7: Resultados da esqueletização manual (a) e esqueletização da segmentação 

semiautomática após erosão (b). 
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Tabela 1 

Comparação entre a esqueletização semiautomática (software proposto) e a 
esqueletização das imagens segmentadas manualmente por [10]. 
 

Imagem Acurácia Precisão Sensibilidade Especificidade 

1 0,9920 0,0884 0,0633 0,9967 

2 0,9922 0,0174 0,0079 0,9976 

3 0,9932 0,1135 0,0937 0,9969 

4 0,9949 0,0251 0,0069 0,9989 

5 0,9881 0,0731 0,0240 0,9971 

6 0,9892 0,1131 0,0432 0,9972 

7 0,9928 0,0252 0,0035 0,9991 

8 0,9933 0,0690 0,0127 0,9990 

9 0,9927 0,0565 0,0078 0,9991 

10 0,9923 0,1020 0,0184 0,9989 

11 0,9899 0,0871 0,0256 0,9978 

12 0,9889 0,0905 0,0343 0,9971 

Média 0,9916 0,0717 0,0285 0,9980 

Desvio padrão 0,0021 0,0341 0,0270 0,0010 

 

 

4. Discussão  

 

A comparação entre a esqueletização automática (software proposto) e a 

esqueletização das imagens segmentadas manualmente por [10] (Tabela 1) revelam 

que o software apresenta uma boa acurácia e especificidade, no entanto, a precisão 

e a sensibilidade para o método de esqueletização de vasos foram baixas. Ajustes 

estão sendo realizados no programa visando melhorar a detecção dos parâmetros 

precisão e a sensibilidade.  

Os valores de acurácia e especificidade demonstram que as imagens foram 

segmentadas adequadamente, pois o primeiro parâmetro faz a comparação se o 

número de pixels que representam os vasos foi detectado em sua totalidade 

enquanto a segunda denota se os pixels que representam o fundo da imagem foram 

corretamente identificados.  

O método proposto é inovador por apresenta uma alternativa para ser utilizada em 

pesquisas com experimentos com a MSV até o momento inexistente. Por esta razão, 

não houve possibilidade de comparar nossos resultados com outros softwares, 

visando a melhoria de nosso método.  

O software ainda está sendo trabalhado para apresentar interface gráfica 

autoexplicativa facilitando a sua utilização no estudo por imagens. Nesta interface, o 

operador do software poderá abrir a imagem e com um “simples” clique em um botão 
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e terá como resultado a segmentação da imagem e os principais parâmetros da 

imagem digitalizada. 

 

 

 

Conclusões: 

 

1. Foi desenvolvido neste trabalho um software livre (SEGVESSELS) capaz de 

segmentar e esqueletizar de forma semiautomática imagens dos vasos da 

membrana do saco vitelínico do embrião de aves.  

2. Não foi possível comparar o nosso software com outros softwares propostos 

anteriormente devido a sua inexistência. 

3. Os valores de acurácia e especificidade demonstram que as imagens foram 

segmentadas adequadamente. 
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address at which the author actually did the work must be retained as the main, 
affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such footnotes. 

 
General Form  
The entire manuscript should be typed double-spaced, including the abstract, 

footnotes, references, legends and tables, with 3-cm margins. An accompanying 
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letter should be included, indicating the name, address, telephone and fax number of 
the corresponding author. The title of the paper and the author's name, address, fax 
number and/or telephone number should be given. Manuscripts may not exceed 35 
double-spaced pages, including figures, references, etc. Figures and tables should 
appear at the end of the manuscript, following all text. The publication language is 
English. 

 
Summary: A summary at the end of the paper (not exceeding 500 words) 

should accompany the manuscript on a separate sheet. 
 
Abstract  
A short abstract in English (not exceeding 250 words) should immediately 

precede the introduction. Structured headings may be used, as follows: Background, 
Method, Results, and Conclusions. The abstract should stand alone from the text, 
therefore no references should be included. 

 
Graphical abstract  
A Graphical abstract is optional and should summarize the contents of the 

article in a concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide 
readership online. Authors must provide images that clearly represent the work 
described in the article. Graphical abstracts should be submitted as a separate file in 
the online submission system. Image size: Please provide an image with a minimum 
of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally more. The image should be readable at 
a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of 96 dpi. Preferred file types: 
TIFF, EPS, PDF or MS Office files. See http://www.elsevier.com/graphicalabstracts 
for examples.  

Authors can make use of Elsevier's Illustration and Enhancement service to 
ensure the best presentation of their images also in accordance with all technical 
requirements: Illustration Service. 

 
Highlights  
Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of 

bullet points that convey the core findings of the article and should be submitted in a 
separate file in the online submission system. Please use 'Highlights' in the file name 
and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters, including spaces, per bullet 
point). See http://www.elsevier.com/highlights for examples. 

 
Keywords  
Enclose with each manuscript, at the end of the abstract, from five to ten key 

words. These terms should be relatively independent (coordinate index terms), and 
as a group should optimally characterize the paper. 

 
Footnotes  
Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout 

the article. Many wordprocessors build footnotes into the text, and this feature may 
be used. Should this not be the case, indicate the position of footnotes in the text and 
present the footnotes themselves separately at the end of the article. Do not include 
footnotes in the Reference list. 

Table footnotes 
Indicate each footnote in a table with a superscript lowercase letter. 
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Artwork 
Image manipulation  
Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for 

clarity, manipulation for purposes of deception or fraud will be seen as scientific 
ethical abuse and will be dealt with accordingly. For graphical images, this journal is 
applying the following policy: no specific feature within an image may be enhanced, 
obscured, moved, removed, or introduced. Adjustments of brightness, contrast, or 
color balance are acceptable if and as long as they do not obscure or eliminate any 
information present in the original. Nonlinear adjustments (e.g. changes to gamma 
settings) must be disclosed in the figure legend. 

 
Electronic artwork  
General points 
• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.  
• Preferred fonts: Arial (or Helvetica), Times New Roman (or Times), Symbol, 

Courier.  
• Number the illustrations according to their sequence in the text.  
• Use a logical naming convention for your artwork files.  
• Indicate per figure if it is a single, 1.5 or 2-column fitting image.  
• For Word submissions only, you may still provide figures and their captions, 

and tables within a single file at the revision stage.  
• Please note that individual figure files larger than 10 MB must be provided in 

separate source files.  
A detailed guide on electronic artwork is available on our website:  
http://www.elsevier.com/artworkinstructions.  
You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information 

are given here.  
Formats  
Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalized, 

please 'save as' or convert the images to one of the following formats (note the 
resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations 
given below):  

EPS (or PDF): Vector drawings. Embed the font or save the text as 'graphics'.  
TIFF (or JPG): Color or grayscale photographs (halftones): always use a 

minimum of 300 dpi.  
TIFF (or JPG): Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi.  
TIFF (or JPG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a 

minimum of 500 dpi is required.  
Please do not:  
• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); 

the resolution is too low.  
• Supply files that are too low in resolution.  
• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 
 
Color artwork  
Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or 

JPEG), EPS (or PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together 
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with your accepted article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, 
at no additional charge, that these figures will appear in color on the Web (e.g., 
ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these illustrations are 
reproduced in color in the printed version. For color reproduction in print, you will 
receive information regarding the costs from Elsevier after receipt of your accepted 
article. Please indicate your preference for color: in print or on the Web only. For 
further information on the preparation of electronic artwork, please see 
http://www.elsevier.com/artworkinstructions.  

Please note: Because of technical complications that can arise by converting 
color figures to 'gray scale' (for the printed version should you not opt for color in 
print) please submit in addition usable black and white versions of all the color 
illustrations. 

 
Figure captions  
Ensure that each illustration has a caption. A caption should comprise a brief 

title (not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the 
illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations 
used. 

 
References 
Citation in text  
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the 

reference list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given in 
full. Unpublished results and personal communications are not recommended in the 
reference list, but may be mentioned in the text. If these references are included in 
the reference list they should follow the standard reference style of the journal and 
should include a substitution of the publication date with either 'Unpublished results' 
or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press' implies that the item 
has been accepted for publication. 

 
Reference links  
Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured 

by online links to the sources cited. In order to allow us to create links to abstracting 
and indexing services, such as Scopus, CrossRef and PubMed, please ensure that 
data provided in the references are correct. Please note that incorrect surnames, 
journal/book titles, publication year and pagination may prevent link creation. When 
copying references, please be careful as they may already contain errors. Use of the 
DOI is encouraged. 

 
 
Web references  
As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference 

was last accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, 
reference to a source publication, etc.), should also be given. Web references can be 
listed separately (e.g., after the reference list) under a different heading if desired, or 
can be included in the reference list. 

 
 
References in a special issue  
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Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list 
(and any citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 

 
Reference formatting  
There are no strict requirements on reference formatting at submission. 

References can be in any style or format as long as the style is consistent. Where 
applicable, author(s) name(s), journal title/book title, chapter title/article title, year of 
publication, volume number/book chapter and the pagination must be present. Use of 
DOI is highly encouraged. The reference style used by the journal will be applied to 
the accepted article by Elsevier at the proof stage. Note that missing data will be 
highlighted at proof stage for the author to correct. If you do wish to format the 
references yourself they should be arranged according to the following examples: 

 
 
 
Reference style  
Text: Indicate references by number(s) in square brackets in line with the text. 

The actual authors can be referred to, but the reference number(s) must always be 
given.  

Example: '..... as demonstrated [3,6]. Barnaby and Jones [8] obtained a 
different result ....'  

List: Number the references (numbers in square brackets) in the list in the 
order in which they appear in the text.  

Examples:  
Reference to a journal publication:  
[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific 

article, J. Sci. Commun. 163 (2010) 51–59.  
Reference to a book:  
[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, 

New York, 2000.  
Reference to a chapter in an edited book:  
[3] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your 

article, in: B.S. Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-
Publishing Inc., New York, 2009, pp. 281–304. 

 
Journal abbreviations source  
Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word 

Abbreviations: http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/. 
 
Video data  
 
Elsevier accepts video material and animation sequences to support and 

enhance your scientific research. Authors who have video or animation files that they 
wish to submit with their article are strongly encouraged to include links to these 
within the body of the article. This can be done in the same way as a figure or table 
by referring to the video or animation content and noting in the body text where it 
should be placed. All submitted files should be properly labeled so that they directly 
relate to the video file's content. In order to ensure that your video or animation 
material is directly usable, please provide the files in one of our recommended file 
formats with a preferred maximum size of 50 MB. Video and animation files supplied 
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will be published online in the electronic version of your article in Elsevier Web 
products, including ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. Please supply 'stills' 
with your files: you can choose any frame from the video or animation or make a 
separate image. These will be used instead of standard icons and will personalize 
the link to your video data. For more detailed instructions please visit our video 
instruction pages at http://www.elsevier.com/artworkinstructions. Note: since video 
and animation cannot be embedded in the print version of the journal, please provide 
text for both the electronic and the print version for the portions of the article that 
refer to this content. 

 
AudioSlides  
The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with 

their published article. AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are 
shown next to the online article on ScienceDirect. This gives authors the opportunity 
to summarize their research in their own words and to help readers understand what 
the paper is about. More information and examples are available at 
http://www.elsevier.com/audioslides. Authors of this journal will automatically receive 
an invitation e-mail to create an AudioSlides presentation after acceptance of their 
paper. 

 
Supplementary data  
Elsevier accepts electronic supplementary material to support and enhance 

your scientific research. Supplementary files offer the author additional possibilities to 
publish supporting applications, high-resolution images, background datasets, sound 
clips and more. Supplementary files supplied will be published online alongside the 
electronic version of your article in Elsevier Web products, including ScienceDirect: 
http://www.sciencedirect.com. In order to ensure that your submitted material is 
directly usable, please provide the data in one of our recommended file formats. 
Authors should submit the material in electronic format together with the article and 
supply a concise and descriptive caption for each file. For more detailed instructions 
please visit our artwork instruction pages at 
http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

 
Submission checklist  
The following list will be useful during the final checking of an article prior to 

sending it to the journal for review. Please consult this Guide for Authors for further 
details of any item.  

Ensure that the following items are present:  
One author has been designated as the corresponding author with contact 

details:  
• E-mail address  
• Full postal address  
• Telephone  
All necessary files have been uploaded, and contain:  
• Keywords  
• All figure captions  
• All tables (including title, description, footnotes)  
Further considerations  
• Manuscript has been 'spell-checked' and 'grammar-checked'  
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• All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice 
versa  

• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other 
sources (including the Web)  

• Color figures are clearly marked as being intended for color reproduction on 
the Web (free of charge) and in print, or to be reproduced in color on the Web (free of 
charge) and in black-and-white in print  

• If only color on the Web is required, black-and-white versions of the figures 
are also supplied for printing purposes  

For any further information please visit our customer support site at 
http://support.elsevier.com. 
 
 

 

 

 

 


