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LORENZI, Alesandro. Análise comparativa da imagem digital indireta
original com três tipos de imagens digitais otimizadas. 2002. f. monografia

(Especialização em Radiologia) — Curso de Especialização em Radiologia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO

Este estudo avaliou a percepção visual dos cirurgiões - dentistas na
comparação da radiografia original digitalizada, com outras três imagens
digitais, tratadas com recursos de otimização da imagem, para detecção de
patologias dentais e ósseas e anatomia radiográfica intra-oral. Foram utilizadas
30 radiografias: 10 periapicais para patologias ósseas, 10 interproximais para
avaliação de cárie e cristas ósseas alveolares e 10 periapicais para anatomia
radiográfica. As radiografias foram escaneadas e quatro cópias foram obtidas.
A primeira cópia foi considerada padrão, as outras três cópias foram otimizadas
com os recursos de imagem auto nível, equalizada e imagem invertida, do
programa ADOBE PHOTOSHOP 4.0.1. Quatro imagens do mesmo caso foram
apresentadas simultaneamente em uma seqüência aleatória no monitor. Onze
alunos do Curso de Especialização em Radiologia atuaram como observadores
e atribuíram notas de 1 a 4, sendo a melhor imagem nota 1 e a pior imagem
nota 4, com as notas intermediárias 2 e 3. Nos 30 conjuntos de análise, os
observadores escolheram uma imagem tratada à original, como primeira
opção. A imagem equalizada foi a primeira opção para avaliar patologias
ósseas. JA a imagem auto nível foi a escolhida para analisar lesões coronais
cariosas e cristas ósseas alveolares. Duas imagens foram escolhidas como
primeira opção para análise dos acidentes anatômicos, a imagem equalizada e
a imagem invertida.
Palavras-chave: imagem otimizada; percepção visual; imagem digitalizada.

LORENZ!, Alesandro. Comparative analysis of the original indirect digital
image with three types of digital enhanced images. 2002. f. monograph —

Certificate Program in Oral Radiology, Federal University of Santa Catarina,
Florianópolis.

ABSTRACT

This study evaluated the visual perception of dentists as comparing an
original digitized radiograph with 3 other enhanced digital images, to detect dental
and bone pathologies and intraoral radiographic anatomy. Thirty radiographs were
used: 10 periapicals for bone pathologies, 10 bite-wings for caries and alveolar
bone crests evaluation, and 10 periapicals for radiographic anatomy. Radiographs
were scanned and 4 copies were obtained. First copy was considered as standard,
the other 3 were enhanced with high-level image resources, equalized and
reversed image, by using ADOBE PHOTOSHOP 4.0.1 software. Four images of
the same case were showed simultaneously at a random sequence on the monitor.
Eleven students especializing in Radiology were the observers and attibuted
scores from 1 to 4, the best image being scored as 1 and the worst as 4, 2 and 3
being intermediate scores. In all the 30 analised settings, observers preferred an
enhanced image to the original, as first option. The equalized image was the first
option for evaluation bone pathologies, while high-level image was the chosen one
to analise coronal caries lesions and alveolar bone crests. Two images were
chosen as the first option to analise anatomic structures, equalized image and
reversed image.

Key words: image enhancement; visual perception; image digitized.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o surgimento dos raios X, em 1895, busca-se tecnologias que
possibilitem diminuir as limitações do exame radiográfico, como baixa
sensibilidade e alta variabilidade inter-examinadores.
0 exame radiográfico, apesar de constituir-se em uma ferramenta
diagnóstica imprescindível para a detecção de alterações dos tecidos
mineralizados, quer sejam cáries, lesões periodontais, periapicais ou ósseas,
ainda apresenta limitações. Diversos fatores determinam a qualidade de uma
radiografia, dentre os quais podemos citar: a quilovoltagem/miliamperagem dos
aparelhos, os filmes, o processamento radiográfico e a técnica de tomada da
radiografia. Além disso, em uma radiografia periapical, o olho humano é capaz
de diferenciar de 25 (PEREIRA, 2000) a 100 tons de cinza (van der STELT,
2000), apesar da radiografia exibir muito mais de 256 tons desta cor, pois a
visão humana tem melhor percepção para outras cores do que para os tons de
cinza.
Os avanços na eletrônica e na informática possibilitaram o surgimento
da radiografia digital, que é a imagem produzida por aparelhos de Raios X,
analisada no monitor de um computador. A imagem digital é uma imagem
analógica (fotografia, radiografia, texto impresso) transformada em dados
numéricos, podendo ser direta ou indireta. A radiografia digital direta é a
imagem capturada por um sensor ou placa que substitui o filme radiográfico. A

lo
imagem ou radiografia digital indireta

é uma radiografia convencional,

digitalizada através de scanner, câmera de video, ou máquina fotográfica
digital.
A

radiografia

digital

possibilita-nos

manipular

a

imagem

matematicamente, fornecendo quase que infinitas oportunidades de processar
ou analisar as imagens radiográficas. Qualquer operação que se faça para
melhorar, corrigir, analisar, ou de alguma forma, mudar a imagem, é
considerada uma forma de processamento da mesma. Um dos objetivos do
processamento da imagem é fazer com que informações relevantes fiquem
mais evidentes, pela criação de imagens mais apropriadas para a percepção
visual humana. Outro objetivo é juntar dados através da análise do conteúdo da
imagem.
A Figura 1 apresenta o histograma que é a representação gráfica da
distribuição da freqüência dos tons de cinza na imagem (PASLER e VISSER,
2001).

Figura 1 — Histograma de uma imagem radiográfica digital.
Com o processamento da imagem pode-se alterar tonalidades de cinza,
inverter as imagens, controlar o brilho e o contraste, determinar as densidades
e mensurar as lesões. 0 brilho numa imagem digitalizada pode variar do preto
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ao branco, sendo que seus valores mais altos referem-se aos níveis mais
claros de cinza. Quando o brilho é ajustado, todos os valores dos pixels são
movidos na mesma direção, ou seja, a distância entre os pixels permanecerá a
mesma, e a curva do histograma é deslocada para a direita ou esquerda. 0
contraste representa a diferença entre o nível de cinza mais claro e mais
escuro da imagem. Quando o contraste aumenta, a largura do histograma
também aumenta. Quando o contraste é diminuído, todos os valores de pixels
são comprimidos em direção aos valores centrais do histograma, tornando-o
mais estreito. Os pixels mais claros escurecem e os mais escuros tendem a
tornar-se mais claros.
Na imagem digitalizada,

o

brilho

e o

contraste podem ser

automaticamente ajustados. Nos casos de subexposição, pode-se escurecer a
imagem que desta forma aumenta o contraste, embora a imagem tratada
apresente mais ruído, devido a baixa dose de radiação utilizada. Ao contrário,
se uma imagem foi super-exposta à radiação X, ela sett alterada e tornar-se-á
mais clara.
Apesar do sistema visual humano ser descrito como relativamente
primitivo no que se refere à habilidade de promover descrições quantitativas
das imagens, a radiografia digital criou novas oportunidades para compensar
esta deficiência e, desta forma, encorajou muitos investigadores a explorar o
mundo do processamento da imagem.
0 objetivo deste trabalho é avaliar a percepção visual dos cirurgiõesdentistas na comparação da radiografia original digitalizada com outras três
imagens digitais, da mesma radiografia, tratadas com recursos de otimização
de imagem para análise da anatomia radiográfica intra-oral e das patologias
dentais e ósseas.
0 objetivo deste trabalho é avaliar a percepção visual dos cirurgiõesdentistas na comparação da radiografia original digitalizada com outras três
imagens digitais, da mesma radiografia, tratadas com recursos de otimização
de imagem para análise da anatomia radiográfica intra-oral e as patologias
dentais e ósseas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Wenzel (1988) avaliou, se a exatidão diagnóstica com radiografias
convencionais digitalizadas é melhorada para interpretação de lesões ósseas,
em várias densidades. Foram utilizadas 83 mandíbulas secas de porcos, cada
mandíbula foi dividida em quatro regiões (molar e pré-molar lado direito e
esquerdo). Três radiografias intra-orais (3x4cm) foram realizadas pela técnica
do paralelismo para cada regido. As radiografias foram tomadas com os
seguintes tempos: 2s; 0,6s; 0,16s, resultando em radiografias com densidades
escuras, ótimas e claras, respectivamente. As radiografias foram digitalizadas
por uma camera de video e o realce das imagens foi realizado com os filtros
"estender o contraste" e "suavização". Nenhuma diferença significante foi
encontrada entre as radiografias originals, as digitalizadas de ótima densidade
e as imagens realçadas digitalmente, de radiografias claras e escuras. Concluiu
que a exatidão no diagnóstico pode ser mantida em radiografias escuras e
claras digitalizadas, após a manipulação da imagem.
Wenzel et aL (1990) avaliaram a profundidade de lesões oclusais em 47
dentes pré-molares e molares permanentes extraídos. Quatro observadores
realizaram o exame por meio da inspeção visual e filmes radiográficos, e dois
observadores por radiografias digitalizadas, após filtragem

e realce do

contraste da imagem. 0 critério utilizado para validação da profundidade das
lesões de cárie foi a realização de cortes histológicos. Os escores clínicos,
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bem como os radiográficos, freqüentemente subestimaram a profundidade da
lesão. A exatidão das avaliações radiográficas aumentou substancialmente
pelo processamento digital das imagens. Os outores sugeriram que

o

processamento digital da imagem radiográfica constitui uma ferramenta
diagn6stica que pode fornecer uma estimativa exata da profundidade das
lesões cariosas oclusais.
Wenzel; Larsen; Fejerskov (1991) compararam a inspeção visual,
radiografia com filmes convencionais, xerorradiograf ias e

radiografias

digitalizadas para a detecção de cáries oclusais em dentes sem cavitações.
Foram utilizados 166 dentes extraídos. Oito observadores avaliaram,
separadamente, a presença de lesões de cárie oclusais nos dentes. Cortes
histológicos serviram como critério de validação da presença e profundidade
das lesões cariosas. Aproximadamente 20% das lesões cariosas em dentina
foram detectadas pela inspeção visual; com radiografias convencionais

o

percentual elevou-se para 40%, sendo que para a xerorradiografia o resultado
foi semelhante, em torno de 40%, mas com um grande aumento no número de
observações falso-positivas. Com a radiografia digital a detecção verdadeiropositiva foi de aproximadamente 60%; nas lesões profundas este índice passou
para mais de 70%, sendo que a radiografia digital também foi o método mais
confidvel para identificar dentes sadios.
Verdonschot; Kuijpers;

Polder (1992) avaliaram a exatidão do

diagnóstico de lesões cariosas proximais em radiografias digitalizadas

e

imagens radiográficas digitalmente modificadas, comparando ambas com
radiografias convencionais. Vinte radiografias interproximais foram digitalizadas
e produzidas imagens em espelho, resultando em 40 imagens digitais. A
progressão das lesões de cárie proximais foi avaliada por 12 cirurgiõesdentistas, nas radiografias convencionais, nas imagens digitais não
modificadas, e nas modificadas. As modificações realizadas nas imagens
digitais originais usaram uma das cinco distribuições de probabilidade:
uniforme, exponencial,

Rayleigh,

raiz cúbica hiperbólica

e logarítmica

hiperbólica . As imagens digitais não modificadas produziram sensibilidade
comparável ás radiografias convencionais, mas sua especificidade foi mais
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baixa. No diagnóstico diferencial entre cárie dentindria ou sem cárie dentindria,
a sensibilidade da modificação logaritimica hiperbólica foi superior às
radiografias convencionais, mas com redução da especificidade. Concluiram
que a modificação logaritimica hiperbólica , pode ser uma alternativa para
diagnóstico de lesões de cárie proximais incipientes.
Wenzel e Fejerskov (1992) avaliaram a exatidão da inspeção visual,
radiografia convencional e métodos digitais para detecção de cáries oclusais.
Setenta e oito terceiros molares, clinicamente, não cavitados nas superfícies
oclusais, foram analisados. Radiografias intra-orais foram realizadas antes da
extração. Após a extração, os terceiros molares foram examinados visualmente
pelos seguintes critérios: 0= sem cárie; 1= desmineralização/ fissuras
manchadas, indicativo de cárie em esmalte; 2= fissura pigmentada, indicativo
de lesão em dentina e 3= idem ao escore 2 mas com a presença de
microcavidades. As radiografias foram digitalizadas com uma camera CCD
conectada a um PC e processadas por um filtro high-pass para realce dos
limites. Os escores para exame, tanto das radiografias com filmes
convencionais como para as digitalizadas, foram: 1= sem cárie ou lesão
cariosa em nível de esmalte; 2= cárie em dentina mas apenas na metade
externa e 3= cárie profunda em dentina. Foram realizados exames histológicos
dos dentes para avaliação exata da profundidade das lesões. 0 método
radiográfico com manipulação do contraste, teve o melhores resultados na
exatidão do diagnóstico com mais de 70%, a inspeção visual com 53% da
detecção das lesões e a radiografia convencional com 45% da exatidão dos
diagnósticos. Quando da combinação de mais de um teste, houve um
acréscimo na taxa de detecção. A radiografia convencional somada A inspeção
visual obteve um acréscimo de 11%, a radiografia digitalizada somada a
inspeção visual obteve um acréscimo de 33%. Pequeno ganho de informação
foi obtido combinando os três métodos diagnósticos.
Wenzel

et aL

(1992) estudaram a exatidão do diagnóstico, em

laboratório, da inspeção visual, transluminação por fibra ótica, radiografia
convencional e duas modalidades de imagem radiográfica digital, para
detecção de cáries oclusais em dentes clinicamente não cavitados. Foram
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avaliados, por quatro observadores, 81 dentes extraídos. Exames histológicos
foram realizados para avaliar o verdadeiro estado da doença nas superfícies
dentais. Nos casos onde a cárie era mais superficial (junção amelo-dentindria),
a transluminação por fibra ótica obteve os melhores resultados, sendo que a
inspeção visual obteve resultados muito próximos. Quando a lesão de cárie era
mais profunda, metade da dentina ou mais em direção à polpa, os cinco
métodos diagnósticos tiveram resultados semelhantes.
Wenzel (1993) em um estudo de revisão bibliográfica, objetivou fornecer
noções básicas sobre o funcionamento dos sistemas digitais em geral, citando
o processo de aquisição e formação da imagem digital, descrevendo suas
vantagens. 0 autor relatou que a manipulação digital do contraste forneceu
melhores condições de diagnóstico em se tratando da detecção de lesões
cariosas e da estimativa da profundidade das mesmas. Os sistemas digitais,
racionalizam a rotina radiográfica devido ao fato de abolir os químicos
processadores, preservando o meio ambiente. As maiores vantagens, no
entanto, são a significante redução da dose de radiação e a possibilidade de
manipulação da qualidade da imagem.
Wenzel e Hintze (1993) realizaram um estudo para avaliar a percepção
dos cirurgiões-dentistas em radiografias capturadas e tratadas digitalmente.
Foram realizadas 30 radiografias com a sistema digital Visualix (Gendex,
Monza, Itália): 10 periapicais para anatomia dental e óssea, 10 periapicais para
patologias ósseas e 10 interproximais para avaliação de lesões de cárie. Três
cópias numéricas de cada imagem foram produzidas e tratadas digitalmente
com três filtros diferentes: "otimizar", "melhorar" e "melhorar + suavizar",
respectivamente. A imagem padrão

e

as três cópias tratadas foram

apresentadas simultaneamente em uma seqüência aleatória no monitor. Vinte
cirurgiões-dentistas avaliaram as imagens em grupos de quatro, em uma
escala de 1 a 4, sendo a melhor nota 1 e a pior nota 4. A maioria dos
avaliadores preferiu uma imagem tratada A original. As imagens "otimizadas" e
"melhoradas" foram as preferidas nos grupos de anatomia dental e óssea e
patologia óssea. A imagem original foi classificada como a pior em mais da
metade dos casos (55%). Para as radiografias interproximais, a imagem de
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preferência foi a suavizada. Concluiram que os cirurgiões-dentistas preferem as
imagens tratadas às originais e que este tratamento é dependente da tarefa a
ser realizada.
Ellingsen (1995) comparou as radiografias convencionais realizadas com
filmes do grupo D e E, com o sistema RVG da Trophy, para a detecção de
extremidades de limas endodeinticas no comprimento de trabalho estabelecido.
Cinco imagens do sistema RVG foram utilizadas (original, realçada, negativo
para positivo, aumento e aumento no modo negativo para positivo). As imagens
radiográficas convencionais tiveram resultados melhores que as imagens no
sistema AVG.
Sewell; Pereira; Varioli (1997) apresentaram uma revisão da literatura de
métodos de radiografia digital. Os autores alertaram para a importância da
radiografia convencional, juntamente com os conhecimentos básicos de
interpretação radiográfica.
Hildebolt; Couture; Whiting (2000) citaram as vantagens das placas de
fósforo foto-estimuladadas sobre os métodos baseados em filme, aspectos
que podem ser melhorados, principalmente em relação ao contraste.
Mol (2000), tratou da estruturação e aplicação dos processamentos da
imagem digital na radiografia intra-oral, com uma visão da formação da
imagem, com o objetivo de obter descrições significativas. Citou as operações
de processamento da imagem digital, que são: o realce, a restauração, a
análise, a compressão e a síntese da imagem.
Wenzel (2000) realizou uma revisão bibliográfica de estudos clínicos e
laboratoriais que comparam os sistemas digitais de radiografias intra-orais e
radiografias convencionais, no diagnóstico de cárie. Cita os sistemas digitais
diretos como sendo tão exatos quanto as radiografias convencionais para a
detecção de cárie, em imagens de boa qualidade. Além disso, a autora
comenta a maior necessidade de retomadas, devido a erros de posicionamento
nos sistemas digitais, particularmente com os sensores CCD.

3 PRO POSIÇÃO

O objetivo deste trabalho
avaliar a percepção visual dos cirurgiões-dentistas;
b- comparar a radiografia original cligitaliZada com outras três
imagens digitais, da mesma radiografia, tratadas com recursos de
otimização de imagem;
c- analisar a anatomia radiognifica intra-oral e as patologias dentais
e ósseas.

4 MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas 30 radiografias intra-orais, obtidas de pacientes da
disciplina de Radiologia do Curso de Odontologia da Universidade Federal de
Santa Catarina, durante a realização do Curso de Especialização.
A metodologia deste trabalho foi a mesma de Wenzel e Hintze (1993).
As imagens radiográficas foram divididas em 3 grupos:
a- o primeiro grupo foi composto por 10 radiografias periapicais que

apresentavam lesões no peridpice;
b- o segundo grupo foi composto por 10 radiografias interproximais de

pré-molares e molares que apresentavam lesões coronais cariosas e
alterações das cristas ósseas alveolares;
c- o terceiro grupo foi composto por 10 radiografias periapicais

destinadas ao estudo da anatomia radiográfica intra-oral.
As 30 radiografias, obtidas com filme de sensibilidade tipo E da marca
comercial Kodak®, foram tomadas com aparelho de raios X marca Dabi
Atlante, modelo SPECTRO 1070, com 70 kVp , 10 mA e processadas dentro
dos padrões de tempo/temperatura recomendados pelo fabricante.
Uma vez processadas quimicamente, as radiografias foram escaneadas
com escaner HP (Hewlett Packard) Scan Jet 4 C/T ,dentro das condições
ideais de imagem que variam entre 150 a 900 dpi (pontos por polegada). Neste
trabalho as radiografias foram escaneadas com 150 dpi.
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Quatro copias das radiografias originais foram obtidas:
a- a primeira copia, considerada padrão, não foi trabalhada;
b- a segunda cópia, foi otimizada com a distribuição automática de tons
de cinza (auto nível), com a extensão automática da escala de tons
de cinza (0 a 255);
c- a terceira copia foi otimizada com a inversão da imagem;
d- a quarta copia foi otimizada com equalização, distribuição automática
dos níveis de pixels, que altera os valores de tons de cinza e a
característica do histograma. Expande a faixa de valores com a
freqüência maior, enquanto que comprime a faixa de valores que são
pouco utilizados.
Os recursos de otimização descritos acima foram utilizados através do
programa ADOBE PHOTOSHOP 4.0.1., adotado para o presente trabalho por
oferecer facilidade no tratamento das imagens.
As quatro imagens foram apresentadas simultaneamente na tela do
computador (monitor 14 polegadas), com uma resolução de 800 x 600 pixels
(ANEXO 1). A sala onde as imagens foram observadas apresentava-se
escurecida, com boas condições para a análise das imagens.
0 grupo das 4 imagens (a padrão e as três otimizadas) foi disposto
aleatoriamente, para visualização dos observadores utilizando-se como
interface o programa Power Point.
Onze alunos do Curso de Especialização em Radiologia da Universidade
Federal de Santa Catarina atuaram como observadores, e atribuíram notas de
1 a 4 para as imagens analisadas. Em cada conjunto apresentado, a imagem
considerada de melhor qualidade subjetiva foi estabelecida nota 1 e para a que
oferecia menor qualidade de imagem, nota 4, com notas intermediárias 2 e 3.
Tais escores eram registrados em fichas individuais (ANEXO 2). 0 grupo de
observadores desconhecia totalmente qual era a imagem padrão e quais os
tipos de otimização empregados.
Aos observadores, que não foram calibrados, foi recomendado
pesquisar lamina dura e periapice, coroa do elemento dental, crista óssea
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alveolar e estruturas anatômicas visualizadas na regido, de acordo com os
grupos propostos inicialmente.
Não foi estabelecido limite de tempo para que os observadores
pudessem analisar
processadas.

e

atribuir notas ao conjunto de imagens digitais

5 RESULTADOS

0 tempo tomado para avaliação das 120 imagens foi, em média, 31 min

(variando de 20 a 45 min).
Nos 30 conjuntos de análise, os observadores escolheram imagens
tratadas à original, como primeira opção. Em todos os conjuntos, os 11
observadores não foram unânimes nas suas avaliações, havendo apenas 2
conjuntos onde 10 observadores deram a mesma nota para uma das imagens.
Na Tabela 1 e na Figura 2 são apresentados os resultados da avaliação
das patologias ósseas, onde a primeira escolha foi a imagem equalizada, com
55,45% das notas 1; em seguida, a imagem auto nil/el com 23,63%; em

terceiro lugar, a imagem padrão com 12,72%. A imagem com menor aceitação
para avaliar patologias ósseas foi a invertida que recebeu 8,18% das notas 1.
TABELA 1 — Resultado das avaliações das patologias ósseas.
1

2

3

4

Padrão

12,72%

24,54%

39,09%

23,63%

Auto nível

23,63%

42,72%

25,45%

8,18%

Equalizado

55,45%

19,09%

18,18%

7,27%

8,18%

13,63%

17,27%

60,90%

Imagens/ Notas

Invertido

1")

Patologias Ósseas
70,00%
60,00%
50,00%

• PADRAO

40,00%

• AUTO NÍVEL

30,00%

D EQUALIZADO

20,00%

• INVERTIDO

10,00%
0,00%
1

2

4

3

Figura 2 - Representação gráfica da Tabela 1.

A avaliação das lesões coronais cariosas e cristas ósseas alveolares é
apresentada na Tabela 2, com representação no gráfico da Figura 3. Observase que a imagem trabalhada com o auto nível apresentou o melhor resultado,
com 46,36% das notas 1 e com 37,27% das notas 2. A imagem padrão
recebeu 34,54% das notas 1, ficando com a maior porcentagem da nota 2,

46,36%. Já a imagem equalizada recebeu 43,63% das notas 3, sendo a maior
porcentagem para esta nota e com 15,45% das notas 1. A imagem invertida
novamente foi a de menor preferência para lesões cariosas, na avaliação dos
observadores, com 53,63% da nota 4 e 3,63% das notas 1.

TABELA 2 - Resultados das avaliações das lesões coronais cariosas e cristas

ósseas alveolares.
1

2

3

4

Padrão

34,54%

46,36%

10,00%

9,09%

Auto nível

46,36%

37,27%

12,72%

3,63%

Equalizado

15,45%

7,27%

43,63%

33,63%

3,63%

9,09%

33,63%

53,63%

Imagens/Notas

Invertido

Lesões Coronais Cariosas e Cristas
Ósseas Alveolares
60,00%
50,00%
▪ PADRÃO

40,00%

•

30,00%

AUTO NÍVEL

D EQUALIZADO
INVERTIDO

20,00%
10,00%
0,00%
1

2

4

3

Figura 3 - Representação gráfica da Tabela 2.

Na análise dos acidentes anatômicos, duas imagens obtiveram a
preferência dos analisadores, como está demonstrado na Tabela 3

e

representado na Figura 4 . A imagem equalizada obteve 31,81% da
preferência, juntamente com a invertida que apresentou a mesma
porcentagem, 31,81% das notas 1, sendo que esta última imagem também
apresentou um alto Índice de rejeição, com 30,90% das notas 4. A imagem
auto nível obteve 35,45% das notas 2 e 23,63% das notas 1. A imagem padrão
recebeu os piores escores para análise dos acidentes anatômicos, 35,45% das
notas 4 e 31,81% das notas 3.

TABELA 3 — Resultados da análise dos acidentes anatômicos na imagem.

Imagens/Notas

1

2

3

4

Padrão

12,72%

20,00%

31,81%

35,45%

Auto nível

23,63%

35,45%

30,00%

10,90%

Equalizado

31,81%

19,09%

26,36%

22,72%

Invertido

31,81%

25,45%

11,81%

30,90%

Acidentes Anatômicos
60,00%
50,00%
40,00%

PADRÃO

30,00%

1:1 AUTO NA/EL

20,00%

LII EQUALIZADO

10,00%

LI INVERTIDO

0,00%
1

2

3

4

Figura 4 — Representação gráfica da Tabela 3.

6 DISCUSSÃO

Radiografias convencionais escaneadas foram trabalhadas no
computador com o objetivo de avaliar a percepção visual dos cirurgiõesdentistas na detecção de patologias bucais e anatomia radiográfica intra-oral.
As radiografias foram divididas em 3 grupos de 10 imagens. No primeiro grupo
observou-se lesões no peridpice, no segundo grupo lesões cariosas coronais e
cristas alveolares e no terceiro grupo o objetivo foi avaliar a anatomia
radiográfica intra-oral.
No presente estudo, a imagem trabalhada no computador, após
digitalizada, comprovou a preferência dos observadores na avaliação de
patologias dentais, ósseas e acidentes anatômicos, em relação a imagem
original, conforme trabalho anteriormente realizado (VVENZEL e HINTZE,
1993).
Foram escolhidos os recursos de otimização: EQUALIZAR, AUTO
NÍVEL E INVERSÃO DE IMAGEM, funções padrão do software Adobe

Photoshop 4.0.1. de processamento de imagens, que podem ser utilizadas
como rotina na interpretação das radiografias (PASLER e VISSER, 2001).
Estas operações são rápidas e sem risco de perda da imagem original, pois o
realce digital do contraste pode ser alcançado mudando o modo com que a
imagem é mostrada, sem mudar a imagem em si.
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Pode-se modificar o contraste da imagem mudando a distribuição dos
valores de cinza. Já que o histograma desta nova imagem é diferente, estas
operações são usualmente chamadas como "operações de histograma" (MOL,
2000).
0 estudo não forneceu nenhuma informação sobre o valor diagnóstico
do tratamento das imagens pois se tratou de uma análise subjetiva. Estudos
prévios avaliaram a exatidão do diagnóstico para detecção de lesões de cárie
(WENZEL et aL, 1990; WENZEL; LARSEN; FEJERSKOV, 1991; WENZEL e
FEJERSKOV, 1992; WENZEL etal., 1992).
A escolha do recurso de otimização utilizado no tratamento das imagens
parece ser dependente da tarefa, pois nenhuma das 3 imagens foi eleita em
mais de uma análise. Alguns estudos encontraram resultados semelhantes
(WENZEL e FEJERSKOV, 1992; WENZEL e HINTZE, 1993).
0 tempo utilizado pelos observadores para análise das imagens foi, em
média, 31 min, sendo extremamente inferior a outros trabalhos (WENZEL e
HINTZE, 1993).
A percepção visual é de fundamental importância ao radiologista. Desta
forma, a proposta de uma operação de realce é facilitar a detecção de
características relevantes (sinal), em detrimento aquelas que não são
relevantes (ruído). Se a imagem apresenta apenas potencial limitado para ser
realçada, ou se a proporção sinal-ruído não for afetada pela operação de
realce, não se pode ter expectativa que o valor diagnóstico aumente (MOL,
2000).
Neste estudo, todos os observadores, alunos do curso de
Especialização em Radiologia, estavam acostumados com a avaliação de
patologias orais e anatomia em radiografias convencionais, mas a maioria não
tinha experiência na avaliação de radiografias digitalizadas. Wenzel; Larsen;
Fejerskov (1991) também salientaram em seus trabalhos a falta de experiência
dos radiologistas na análise de radiografias digitalizadas.
As imagens invertidas (FIG. 5), tiveram os piores resultados para
análise das lesões no peridpice e lesões coronais cariosas, com 60,90% e
53,63%, respectivamente. Estes resultados tão negativos para a imagem
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invertida, atribuem-se a pouca experiência dos avaliadores com este tipo de
imagem. Durante a análise, observou-se a rejeição da imagem invertida pois
era a primeira a ser descartada e considerada a que fornecia as menores
informações. Ellingsen (1995) e Pasler e Visser (2001) citam a imagem

invertida como útil na avaliação de detalhes nas imagens radiográficas. Na
análise da anatomia radiográfica intra-oral, a imagem invertida foi a preferida

com 31,81%.
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Median 154

Level
Count
Percentile:

Niels: 108800

ALAN

12.JPG @ 100%

PI o

Histogram
Channel Black

Meart 103,41
Std De' 61.06
Median: 101

Levet
Count
Percentile.

%eh: 108800

Figura 5 - Comparação da imagem padrão com o histograma (conjunto
superior) e imagem invertida com o histograma (conjunto inferior).
Na imagem auto nível (FIG. 6), ocorre um alargamento no histograma
que espalha a variação original dos valores dos pixels para todos os tons de
cinza desta forma, aumentando a distância entre os valores individuais mas
não mudando a característica do histograma (MOL, 2000).

Quando a imagem padrão é equalizada (FIG. 7), ocorre a modificação
dos valores dos pixels disponíveis e as características do histograma (MOL,
2000).

Mean: 151,57
Std Dev: 61,45
Medan. 154
Peak 1061300

Figura 6 - Comparação da imagem padrão com o histograma (conjunto
superior) e imagem auto nível com o histograma (conjunto
inferior).
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Std Der 61 45
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Poole: 108200

Mew 127,54
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Level

Count
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Peek 106603

Figura 7 - Comparação da imagem padrão com o histograma (conjunto
superior) e imagem equalizada com o histograma (conjunto
inferior).

7 CONCLUSÕES

Nenhuma das 120 radiografias analisadas obtiveram unanimidade de
escolha nas 4 opções de avaliação (padrão, auto nível, invertida e equalizada),
pelos 11 observadores.
A imagem padrão, não é a mais indicada (1' opção) como a ideal para
análise dos grupos 1 (lesões do peridpice), grupo 2 (lesões coronais cariosas e
altura das cristas ósseas alveolares) ou grupo 3 (anatomia radiográfica),
obtendo indices de 12,72%, 34,54% e 12,72%, respectivamente.
A imagem radiográfica equalizada é a mais indicada para análise do
peridpice (grupo 1), sendo escolhida em 55,45%, como a melhor imagem pelos
observadores.
Já a imagem trabalhada auto nível foi a indicada para análise da
pesquisa de lesões coronais cariosas e cristas ósseas alveolares (grupo 2), por
46,36% dos analisadores.
Coincidentemente, as imagens trabalhadas invertidas e equalizadas
foram as ideais para a análise da anatomia radiográfica (grupo 3), para 31,81%
dos observadores.
As imagens invertidas obtiveram indicações como as piores imagens
para análise das lesões do peridpice e lesões coronais cariosas/cristas

alveolares (grupos 1 e 2), com indices de 60,90% e 53,63%, respectivamente.

lo
A imagem padrão foi considerada a pior imagem para análise da
anatomia radiografica intra-oral (grupo 3), para 35,45% dos observadores.
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ANEXO 1

Figura 8 — Grupo 1 para análises de patologias 6sseas.

Figura 9 — Grupo 2 para análises de lesões cariosas e cristas ósseas
alveolares.
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Figura 10— Grupo 3 para analises de acidentes anatômicos.
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ANEXO 2

TRABALHO DE PESQUISA
"ANALISE COMPARATIVA"

OBSERVADOR:
GRUPO 1: LESÃO DO PERIAPICE.
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