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resumo 
 

 

A Doença de Alzheimer (DA) constitui uma das demências com maior 
dificuldade de diagnóstico, visto que, a sintomatologia surge quando a 
doença já está instalada, e com algum grau de progressão. Atualmente, 
são desenvolvidos esforços científicos para detetar precocemente a DA 
com base em diversos testes cognitivos, exames clínicos e estudos 
genéticos, mas também em estudos imagiológicos. 
A realização desta investigação tem como objetivo a quantificação e 
posterior classificação através da extração de descritores, radiomics 
features, para deteção precoce e progressão da DA, partindo da fase 
de Mild Cognitive Impairment (MCI) e da fase considerada normal, ou 
seja, sem doença. Neste contexto, a Ressonância Magnética (RM) é a 
modalidade de imagem que melhor vai permitir a avaliação morfológica 
de estruturas subcorticais, nomeadamente, os hipocampos e as 
amígdalas, alvo desta investigação.  
O dataset foi obtido a partir da plataforma Alzheimer’s Disease 
Neuroimaging Initiative (ADNI), e contém 200 estudos de RM para cada 
grupo de estudo: Controlo (CN), MCI e DA. Inicialmente, realizou-se a 
segmentação das estruturas subcorticais das imagens de RM, seguida 
da extração de descritores de volume e texturais dos hipocampos e 
amígdalas. Na etapa seguinte, foram analisados estatisticamente os 
descritores radiómicos que justificam a predição da evolução da DA e 
realizados ensaios de classificação Machine Learning (ML) através do 
classificador Random Forest.  
Com esta investigação verificou-se que existem evidências claras que 
os descritores radiómicos texturais e morfológicos permitem fazer a 
distinção entre indivíduos com e sem doença com métricas de 
avaliação muito satisfatórias. A transição entre MCI e DA é a que 
apresenta um poder classificativo mais baixo, mas ainda assim, com 
resultados significativos.  
A atrofia surge, em diversos estudos, associada à predição da DA, no 
entanto, os nossos resultados identificam alguns descritores radiómicos 
texturais como principais na classificação da DA, nomeadamente, 
NGLDM_Coarseness, GLRLM_RLNU e GLRLM_GLNU a par dos 
descritores de forma (Shape_Volume, Shape_Compacity, 
Shape_Spheriecity). 
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abstract Alzheimer's Disease (AD) is one of the most difficult dementias to 
diagnose, since the symptoms appear when the disease is already 
installed and with some degree of progression. Currently, scientific 
efforts are being made to detect AD early on the basis of various 
cognitive tests and clinical examinations, genetic studies, but also 
imaging studies. The purpose of this investigation is to quantify and 
further classify through the extraction of descriptors, radiomics features, 
for early detection and progression of AD, starting from the Mild 
Cognitive Impairment (MCI) phase and from the phase considered 
normal, that is, without disease. In this context, MRI is the imaging 
modality that will best allow the morphological evaluation of subcortical 
structures, namely, the hippocampus and the amygdala, the target of 
this investigation.  
The dataset was obtained from the ADNI platform and contains 200 MR 
studies for each study group: Control (CN), MCI and AD. Initially, the 
transfer of subcortical structures from the MR images was carried out, 
followed by the extraction of volume and textural features from the 
hippocampus and amygdala. In the next step, they were statistically 
analyzed as features that justify the prediction of AD evolution and 
Machine Learning (ML) classification tests were carried out using the 
Random Forest classifier. 
With this investigation, it was verified that there is clear evidence that 
the textural and morphological radiomic features allow to distinguish 
between individuals with and without disease with very satisfactory 
evaluation metrics. The transition between MCI and AD is the one with 
the lowest ranking power, but even so, with significant results. Brain 
atrophy appears, in several studies, associated with AD prediction, 
however, our results identify some textural features as more relevant in 
the AD classification, namely, NGLDM_Coarseness, GLRLM_RLNU 
and GLRLM_GLNU along with shape features (Shape_Volume, 
Shape_Compacity, Shape_Spheriecity). 
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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer (DA) é um grande 

desafio da Medicina, pelo que é necessário um conjunto de avaliações de alterações 

cognitivas, neuropatológicas e exames imagiológicos para diagnosticar corretamente a 

DA. Por conseguinte, as alterações imagiológicas só por si, ainda não são indicadores 

suficientes para o detetar precocemente a DA, devido à semelhança existente do padrão 

de atrofia com o envelhecimento natural do cérebro (Manuel et al., 2013). A forma como 

a DA afeta precocemente as estruturas subcorticais ainda não é tão investigada como a 

atrofia cortical, tem sido até ao momento. Como tal, o foco de investigação será nas 

estruturas profundas, nomeadamente, os hipocampos e as amígdalas cerebelosas 

bilateralmente.  

Perante a dificuldade de diagnóstico precoce e prognóstico da DA, pretende-se, nesta 

fase, identificar os descritores (features radiómicas) que caracterizam o processo de 

passagem entre os estadios clínicos da DA, perceber se os mesmos descritores 

conseguem distinguir as fases da evolução da doença e se há a possibilidade de 

identificação de outros padrões de transição para além da atrofia. 

O estadio de défice cognitivo ligeiro (MCI – Mild Cognitive Impairment) representa a 

transição entre a condição normal e a evidência da DA, ou seja, é indicador da conversão 

em DA, sendo que a presença de MCI, nem sempre indica a evolução para a DA (Zhou et 

al., 2019). Ainda assim, existe interesse em determinar que alterações nas estruturas 

profundas, para além da atrofia, são identificadas em imagens de RM e dão indicação da 

conversão do estadio de MCI para DA. Desta forma, a identificação de biomarcadores 

imagiológicos da passagem de MCI para DA através da utilização de um sistema de 

identificação baseado em radiómica (do inglês Radiomics), que é capaz de identificar, 

descritores, inacessíveis visualmente, e com elevado valor prognóstico da evolução da 

DA, constitui a questão principal desta investigação.  

Neste contexto, pretendemos acrescentar ao dataset original, os volumes 

segmentados das regiões subcorticais, extrair um conjunto de descritores radiómicos e 

seguidamente, proceder a exercícios de classificação no sentido de perceber a 

exequibilidade de termos assinaturas radiómicas suficientemente discriminadoras no 

que respeita às condições de controlo, MCI e DA. 

O presente documento tem início com uma revisão da literatura desta temática 

apresentada no Capítulo II - State of Art, que consiste numa análise e síntese da 
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informação relevante para o tema, que tem como tópicos a apresentação da DA e a forma 

como está estratificada por estadios atualmente definidos, a anatomia e histopatologia da 

DA. Seguidamente, é feita uma abordagem ao diagnóstico da DA, na qual é dado ênfase 

às manifestações imagiológicas da DA, nomeadamente nas modalidades de TC 

(Tomografia Computorizada), RM (Ressonância Magnética) e PET (Positron Emission 

Tomography). Por fim, neste capítulo são apresentados a radiómica e a aprendizagem 

automática (ML - Machine Learning) enquanto ferramentas de quantificação e 

classificação. 

O tópico seguinte a abordar serão as metodologias (Capítulo III), que incluem os 

métodos de investigação utilizados, bem como a discriminação dos materiais/softwares 

requeridos para a concretização de segmentação automática de estruturas subcorticais 

(volBrain), de extração de descritores radiómicos (LifeX) e de classificação (Anaconda e 

Google Colab). Neste capítulo, é também evidenciada a composição do dataset sobre o 

qual será efetuada a investigação, que foi previamente extraído da plataforma ADNI 

(Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative). 

Por último, serão apresentados os resultados obtidos e as respetivas considerações 

finais, com base nas métricas de avaliação de desempenho do modelo de classificação e 

dos descritores radiómicos predominantes na estratificação da DA.  
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CAPÍTULO II. STATE OF ART 

 

1. DOENÇA DE ALZHEIMER 

A Doença de Alzheimer (DA) é comummente conhecida pela perda de memória, que 

se inicia por pequenas confusões cognitivas até evoluir para o esquecimento quase ou 

mesmo total de acontecimentos, pensamentos, pessoas e memórias que caracterizam o 

ser humano como tal. Representa a forma mais comum de demência com prevalência a 

partir dos 65 anos, caracterizando-se pelo declínio cognitivo e neurodegenerativo 

progressivo e irreversível (Manuel et al., 2013; Torres et al., 2012). 

De entre as várias funções cognitivas afetadas pela DA e por outros tipos de 

demência, a que é habitualmente acometida é a memória. Esta representa a capacidade 

que o ser humano tem de registar experiências, ações, entre outros, e ainda, a forma 

como as reproduz. Desta forma, através da memória, o cérebro humano tem a 

funcionalidade de codificar, armazenar e aceder a informação, permitindo fixar e 

acrescentar novas informações, bem como reproduzir conhecimentos anteriormente 

adquiridos (Manuel et al., 2013; De Falco et al., 2016). 

 

1.1 Estratificação 

Entre a condição cognitiva considerada normal, incluindo o envelhecimento de um 

indivíduo, e a evolução para DA propriamente dita, ocorre um estadio intermédio 

denominado de MCI, ou seja, quando ainda não ocorreu a disseminação da morte 

neuronal pela totalidade do cérebro (Sousa, 2017). As correlações neuropatológicas do 

estadio MCI são heterogéneas e, como tal, nem todos os casos de MCI progridem para 

demência, e nem todos os de demência culminam em DA (Zhou et al., 2019). 

Atualmente, associado a este estadio intermédio de MCI, a plataforma ADNI optou 

por subdividir o estadio MCI em “early MCI” e “late MCI”, com o objetivo de identificar o 

mais precocemente possível o estadio de MCI. Apesar de os indivíduos inseridos em 

ambos os subgrupos, terem critérios para a inserção no grupo “original” MCI, pensa-se 

que os pacientes categorizados no subgrupo “early MCI” estejam num ponto mais 

precoce do espectro clínico (Edmonds et al., 2016; Li et al., 2018). 

Posto isto, é de interesse que nesta fase de investigação seja identificado o 

biomarcador ou um conjunto deles que possa prever o desenvolvimento da DA, ou seja, 

ainda antes do surgimento de sintomatologia e consequente instalação da doença. 
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1.2 Anatomia 

A memória pode ser divida segundo a sua formação, em memória declarativa e não-

declarativa. A primeira está dependente do hipocampo e estruturas circundantes (como 

o córtex entorrinal e transentorrinal) do lobo temporal medial e trata a aprendizagem e 

retenção de factos explícitos e experiências vivenciadas (Figura 1). Já memória não-

declarativa relaciona-se com a aprendizagem de procedimentos físicos e capacidades 

motoras através da repetição rotineira destas ações (Manuel et al., 2013; Alzheimer 

Association, 2019). 

 

Figura 1 - Parênquima cerebral num paciente sem DA e num paciente com DA (imagem ilustrativa) 
(Moriel, 2010). 

 

Os pacientes com DA tem afetadas áreas cerebrais específicas, responsáveis pela 

formação de memórias recentes, nomeadamente, a amígdala, o hipocampo e o córtex 

entorrinal localizados no lóbulo temporal (Figura 2). Já as regiões parietais e frontais do 

córtex cerebral são as menos afetadas, no entanto, num estadio muito avançado da 

doença, a atrofia cortical é generalizada (De Falco et al., 2016). 
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Figura 2 - Estruturas cerebrais mais afetadas pela DA (vermelho) (De Falco et al., 2016). 

 

Por norma, o diagnóstico da DA acontece numa fase mais avançada da doença, 

quando a neurodegeneração já se instalou no cérebro do doente, visto que, até à data, os 

biomarcadores identificados são posteriores à manifestação da doença, o que vai de 

encontro à temática tratada neste projeto (Alzheimer Association, 2019). Assim, com 

vista a evoluir na área do diagnóstico da doença, o esforço atual tem sido dirigido para a 

identificação de biomarcadores moleculares ou imagiológicos que tenham sensibilidade 

e especificidade suficiente para determinar a presença de DA ainda num estadio precoce 

da doença (Zhou et al., 2019). 

 

1.3 Histopatologia 

A DA caracteriza-se, histopatologicamente, pela destruição natural das células 

cerebrais, nomeadamente pela transmissão sináptica entre os neurónios, resultando na 

morte cerebral de áreas corticais e subcorticais como os hipocampos, o córtex cerebral, o 

cortéx entorrinal e o estriado ventral, responsáveis pelas funções cognitivas (Sereniki & 

Vital, 2008). 

Os pacientes acometidos pela DA têm presente no parênquima cerebral, depósitos de 

fibras amiloidais (proteína beta-amilóide (βA)) associados à formação de placas no 

ambiente extracelular adjacente ao neurónio, que são denominadas de placas βA, 

depósito de filamentos anormais da proteína Tau (responsável pela estabilidade e o 

funcionamento adequado do sistema microtubular intraneuronal) e consequente 
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formação de novelos ou emaranhados neurofibrilares (NFTs – Neurofibrillary Tangles) 

intracelulares, perda neuronal e sináptica, ativação da glia e inflamação (Figura 3) (Sousa, 

2017). 

 

Figura 3  - A) Neurónio não tem DA. B) Neurónio de cérebro com DA, com deposição de placas βA e 
NFTSs, resultantes da hiperfosforilação da proteína TAU (De Falco et al., 2016). 

 

As placas βA são derivadas de peptídeos βA, e estes são formados a partir da 

fragmentação da proteína precursora amilóide (APP) pela enzima alfa-secretase seguida 

da gama-secretase, originando fragmentos peptídicos com alto potencial tóxico, visto 

que se podem agregar, levando à formação de placas amilóides insolúveis que se 

depositam na rede neural, impedindo a transmissão sináptica (Sousa, 2017; Torres et al., 

2012; De Falco et al., 2016). 

Como causas histopatológicas, existem dois fatores intervenientes chave. Um deles é 

o excesso de produção, deposição e agregação da proteína βA, levando à disfunção da 

rede neuronal, oxidação e neuroinflamação, o que irá desencadear a apoptose (morte 

celular programada). O resultado da apoptose é, principalmente, a deficiente 

neurotransmissão colinérgica, mas também serotoninérgica, dopaminérgica e 

noradrenérgica (Sousa, 2017; Barroca, 2014). 

O outro fator responsável pelo surgimento da DA é a hiperfosforilação da proteína 

Tau que origina os NFTs. Estes são resultantes da agregação intracelular anormal dos 

compostos obtidos na hiperfosforilação das proteínas Tau, que quando normalizadas, 

regulam os microtúbulos. A hiperfosforilação da proteína Tau ocorre porque há uma 

deficiência da própria proteína, e em virtude disso, não consegue fixar os microtúbulos, 

originando a hiperfosforilação e posterior formação de NFTs, levando à lesão neural 

(Figura 4) (Barroca, 2014; Sereniki e Vital, 2008; Saad et al., 2020). 
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Figura 4 - A) Estabilização dos microtúbulos pela proteína Tau em neurónios sem DA. B) Proteína 
Tau anormal, que não consegue estabilizar os microtúbulos e sofre hiperfosforilação, resultando na 

formação de NFTs (Sousa, 2017). 

  

Perante a histopatologia da DA, percebe-se a dificuldade em realizar um diagnóstico 

precoce da doença, visto que, trata-se de danos cerebrais microscópicos e apenas se 

conseguem identificar numa fase em que já ocorreu instalação da doença.  

Em suma, a DA é uma doença neurodegenerativa que conduz à perda de diversas 

faculdades cognitivas e que se carateriza pela redução progressiva de tamanho e número 

das células cerebrais, a par da formação de NFTs e placas de βA (Sousa, 2017; Torres et 

al., 2012; Saad et al., 2020). 

 

1.4 Diagnóstico 

A DA é muitas vezes confundida com alterações cognitivas inerentes ao processo 

natural de envelhecimento, o que significa que, não raras vezes, o diagnóstico seja feito 

numa fase mais avançada da doença (Manuel et al., 2013). O diagnóstico da DA, bem 

como de outras demências, não é feito através de um exame específico, mas sim através 

de diversas avaliações e testes, por forma a incluir a sintomatologia existente em 

determinados critérios da DA (Alzheimer Association, 2019;  De Falco et al., 2016). 

Por norma, o médico neurologista faz a anamnese da história pessoal, queixas e 

dificuldades do doente. Os sintomas da DA podem ter origem numa outra patologia, 

sendo que, são realizados o exame físico e análises clínicas, descartando a possibilidade, 

por exemplo, de distúrbios metabólicos (Alzheimer Association, 2019). 
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Numa fase seguinte do diagnóstico, é feita a avaliação das funções cognitivas do 

doente com base em testes específicos. O Mini Mental State Examination (MMSE) 

consiste na avaliação do estadio mental através de exercícios de leitura, escrita, 

orientação e memória a curto prazo. O Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive 

(ADAS-Cog) (Escala de Avaliação Cognitiva para a DA) e o Exame Neuropsicológico são 

testes mais aprofundados em relação ao anterior, também comummente aplicados no 

processo diagnóstico da DA (Alzheimer Association, 2019). 

Na etapa seguinte do diagnóstico ou em coincidência com a anterior, existe uma 

necessidade de comprovação das evidências clínicas com exames de imagem médica, à 

qual será dado ênfase no tópico seguinte (Alzheimer Association, 2019). 

 

2. MANIFESTAÇÕES IMAGIOLÓGICAS 

No que toca aos exames de neuroimagem, estes estão, hoje em dia, fortemente 

presentes no diagnóstico e caracterização da DA e na distinção de outras demências, no 

entanto, nem sempre foi assim, visto que, a neuroimagem foi aplicada durante muitos 

anos com o intuito de exclusão de demências passíveis de tratamento cirúrgico (Zhou et 

al., 2019). 

Dentro das modalidades abrangidas pela neuroimagem, há 3 que se destacam, cada 

uma por motivos diferentes, mas todas responsáveis pela deteção de alterações cerebrais 

tanto morfológicas, como fisiológicas. São elas a Tomografia Computorizada (TC), a 

Ressonância Magnética (RM) e a PET (Positron Emission Tomography) (Alzheimer 

Association, 2019; Johnson et al., 2012). 

 

2.1 Tomografia Computorizada (TC) 

A TC do crânio é o estudo de primeira linha no sentido de excluir outras patologias 

que possam ter semelhante sintomatologia à da DA, como por exemplo, acidente 

vascular cerebral (AVC), hemorragia e lesão ocupante de espaço (LOE) (Alzheimer 

Association, 2019). Num estadio mais avançado da doença, a TC é capaz de identificar a 

atrofia cortical global e o aumento do volume ventricular (Figura 5) (Torres et al., 2012; 

Johnson et al., 2012). 
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Figura 5 - TC Crânio (corte axial, coronal e sagital) de um indivíduo com DA, na qual se identifica o 
padrão de atrofia cortical global e aumento do volume ventricular (Radiopaedia, n.d.). 

 

2.2 Ressonância Magnética (RM) 

O exame imagiológico que se segue na cadeia de diagnóstico, e o que tem mais 

destaque, é a RM, pela excelente qualidade das imagens obtidas (boa resolução espacial e 

relação sinal ruído (SNR) e, por conseguinte, por permitir uma boa avaliação dos 

diferentes padrões de atrofia cortical e apresentação de biomarcadores específicos de 

cada doença, como é o caso da redução de volume dos hipocampos e pelo facto de, 

facilitar o processo de segmentação de estruturas e quantificação de descritores 

radiómicos, o que vai de encontro das necessidades deste projeto de investigação 

(Johnson et al., 2012; Zhou et al., 2019). 

A atrofia progressiva de estruturas cerebrais é o padrão evolutivo mais evidente da 

DA, resultado da perda de neurónios e dendrites, a que se dá o nome neurodegeneração. 

Tipicamente, a atrofia cerebral inicia-se nos hipocampos, podendo evoluir para atrofia 

temporal medial, indicador de progressão de MCI para DA, imagiologicamente detetável 

em equipamentos RM comuns (1.5T e 3T) (Figura 6) (Manuel et al., 2013). Este padrão 

atrófico estende-se à amígdala e restante sistema límbico, para-hipocampo e restante 

córtex temporal e, na fase mais avançada da doença, a atrofia estende-se à totalidade do 

córtex cerebral (Figura 7) (Saad et al., 2020; De Falco et al., 2016; Torres et al., 2012). 

No entanto, há casos em que cuja evolução da doença segue tendências diferentes, 

nomeadamente, em doentes com idade inferior a 65 anos, que apresentam alterações de 

funções cognitivas para além da memória, a progressão da doença é rápida e a atrofia 

afeta maioritariamente o córtex parietal (Manuel et al., 2013; Zhou et al., 2019). 
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Figura 6 - Imagens RM de um indivíduo sem DA e de um com DA, evidenciando as diferenças da 
região dos hipocampos. (Imagens de um equipamento RM 7.0T) (Duncan & Strohmer, 2016). 

 

Figura 7 – Imagens RM Cerebral ponderadas em T1 de um indivíduo sem DA (CN - Controlo), de um 
doente na fase transitória de MCI e de um doente com instalação da DA num estadio avançado. 

Observa-se a evolução progressiva da atrofia cortical e dos hipocampos, com início na região 
temporal (MCI) (Vemuri e Jack, 2010). 

A utilização de RM neste contexto é indiscutível pela avaliação da extensão, 

localização e padrão de atrofia cortical local e global, no entanto, devem ser apresentadas 

as vantagens e desvantagens de cada ponderação de imagem (T1, T2 e Densidade de 

Protões (DP)) (Figura 8). As imagens que mais evidenciam os padrões de atrofia cortical 

global e temporal medial são as ponderadas em T1, no entanto, a sequência FLAIR, 

permite a obtenção de imagens de qualidade diagnóstica equiparável à das com 

ponderação em T1. A ponderação T2 não traz tanta utilidade na visualização da atrofia 
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devido ao facto de sobrestimar o espaço de circulação do líquido cefalorraquidiano (LCR) 

(Manuel et al., 2013). No que refere aos planos ortogonais para análise das imagens, a 

atrofia cortical global e temporal medial são facilmente identificadas em cortes axiais e 

coronais ponderados em T1, enquanto que o plano sagital não se revela preponderante 

neste caso (Johnson et al., 2012; Zhou et al., 2019; Saad et al., 2020). 

 

Figura 8 – Em imagens com ponderação T1 tem-se a visualização do LCR hipointenso e do córtex 
cerebral também hipointenso (ainda que menos em relação ao LCR, em tons de cinzento). Casos de 
inflamação surgem hipointensos. Em imagens ponderadas em T2, o LCR surge hiperintenso, córtex 
hipointenso (cinzento) e focos inflamatórios com hiperintensidade. Em imagens adquiridas com a 

sequência FLAIR, o LCR surge hipointenso, o córtex hipointenso (cinzento) e possíveis inflamações 
hiperintensas, ou seja, um padrão de imagem muito semelhante à ponderação T1 (Preston, 2006). 

 

2.3 Tomografia por Emissão de Positrões (PET) 

A PET é uma modalidade de imagem médica que avalia o metabolismo celular dos 

órgãos em estudo, através da administração de um radiofármaco, que não é mais do que 

um fármaco, com elevada afinidade para a estrutura em estudo, marcado com um 

radionuclídeo. A emissão de radiação proveniente da administração do radiofármaco é 

captada pelo equipamento PET. Em Positron Emission Tomography – Computed 

Tomography (PET-CT) é obtida informação adicional de TC, conseguindo a fusão das 

duas modalidades imagiológicas e por conseguinte, a referenciação anatómica das 

captações de radiofármaco, que podem representar eventuais patologias.  

Em relação à DA, o uso de exame de PET-CT baseia-se na avaliação do metabolismo 

cerebral da glicose, nomeadamente através do radiofármaco 18F-FDG (fluordeoxiglicose 

(FDG) marcada com Flúor 18 (18F)) e também, na avaliação da deposição da proteína βA, 

devido à elevada afinidade do radiofármaco 11CPiB (PiB (Pittsburg compound B) marcado 

com Carbono 11 (11C)) para as placas de βA (Figura 9) (Torres et al., 2012). 
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Figura 9 - Diferenças de imagens PET com administração de 18F-FDG de um indivíduo sem DA e de 
um com DA. Observa-se hipometabolismo severo (regiões a amarelo e azul) no córtex cerebral e nas 

estruturas subcorticais no individuo com DA (Escala de Cores – Vermelho corresponde a 
hipermetabolismo e azul a hipometabolismo) (Johnson et al., 2012). 

A confiança do diagnóstico com PET pode ser aumentada, com a conjugação dos dois 

radiofármacos no mesmo protocolo PET. Ainda assim, quando utilizados 

individualmente, a progressão e gravidade da doença são indicadas quando o 

radiofármaco administrado é o 18F-FDG, já o 11C-PiB que identifica a presença de placas 

βA, é mais indicado para o diagnóstico precoce do MCI e para a predição do risco de 

conversão para a DA (Figura 10) (Torres et al., 2012; Barroca, 2014). 

 

Figura 10 – Imagens PET com administração de 11C-PiB de indivíduos sem DA, indivíduos com MCI e 
indivíduos com DA demonstrando o grau de deposição de placa βA. Nas imagens dos indivíduos sem 
DA não há evidência de deposição da placa βA. Nas imagens dos indivíduos com MCI, há deposição 
moderada ou mais grave da placa βA, mas a maioria dos doentes não apresenta sintomatologia de 

DA. Nos indivíduos com DA diagnosticada, o parênquima cerebral apresenta forte deposição da 
placa βA (Escala de Cores – Vermelho corresponde a elevada deposição da placa βA e azul a 

reduzida deposição da placa βA) (Johnson et al., 2012). 
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O nível e a área de captação de radiofármaco são indicadores da fase da doença, ou 

seja, na DA já instalada é característica menor captação da glicose nas regiões temporais 

mediais e no cíngulo, enquanto que na fase MCI, a captação é mais reduzida unicamente 

no córtex entorrinal (Torres et al., 2012; Johnson et al., 2012). 

Posto isto, a conversão do estadio de MCI para DA, caracteriza-se em PET-CT, 

sobretudo, pelo hipometabolismo no córtex temporoparietal e quando numa fase mais 

avançada, a totalidade do parênquima cerebral, enquanto que na RM, a atrofia da massa 

cinzenta é o biomarcador mais facilmente identificado (Torres et al., 2012). 

 

3. QUANTIFICAÇÃO – RADIÓMICA E APRENDIZAGEM 

AUTOMÁTICA 

A radiómica (do inglês Radiomics) caracteriza-se pela extração e mineração de 

grandes volumes de descritores radiómicos quantitativos (features radiómicas), com 

potencial para auxiliar no diagnóstico e prognóstico em diversas vertentes, 

nomeadamente em oncologia (glioma, pulmão, carcinoma hepatocelular, reto, mama, 

cabeça e pescoço) (Gillies et al., 2016). No entanto, está a ser investigada a sua aplicação 

noutras áreas como é o caso do autismo, hiperatividade, défices de atenção e xerostomia 

(Zhou et al., 2019).  

Esta metodologia permite, através da utilização de métodos estatísticos e 

aprendizagem automática, identificar biomarcadores passíveis de contribuir no 

diagnóstico e prognóstico de uma patologia e ter acesso a informações mais detalhadas 

acerca da mesma, o que contribui para uma maior facilidade e agilidade na elaboração de 

planos de tratamento personalizados e precisos (Zhou et al., 2019). 

No que refere à DA, o diagnóstico através de imagens de RM em confronto com o 

estadio clínico do doente, consiste sobretudo na análise da espessura cortical e do LCR 

(inversamente proporcionais, menos espessura cortical corresponde a áreas maiores de 

preenchimento pelo LCR) que fornece descritores incapazes de providenciar resultados 

diagnósticos exatos devido à heterogeneidade neuropatológica do tecido cerebral 

relacionado com a transição do estadio de MCI para DA (Zhou et al., 2019; Chaddad e 

Niazi, 2018). É neste sentido, que a radiómica se mostra promissora, visto que é capaz de 

identificar, descritores, inacessíveis visualmente, e com elevado valor prognóstico da 

evolução da DA. 

A aprendizagem automática (ML – Machine Learning) representa um conjunto de 

entidades computacionais e treináveis, que tem especial utilidade quando não se 
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encontra uma relação explícita entre o conjunto de variáveis de entrada e de variáveis de 

saída. Estas entidades computacionais tem a particularidade de serem capazes de lidar 

com variáveis de grande dimensão (Kohli et al., 2017). 

A resposta/resultado da utilização do ML é um “número ou uma classe”, ou seja, uma 

resposta concreta ou um intervalo de valores, e tendo em conta este tipo de resposta, o 

ML é indicado para resolver problemas de predição, regressão e classificação com elevada 

fiabilidade (Kohli et al., 2017; Erickson et al., 2017). 

De entre os diversos classificadores ML, o que terá maior interesse e aplicabilidade 

neste projeto, é o algoritmo Random Forest (baseado num conjunto de árvores de 

decisão), por habitualmente, ser um bom discriminador, permitir obter rankings de 

relevância dos descritores radiómicos e por lidar relativamente bem com descritores 

heterogéneos (Kohli et al., 2017; Erickson et al., 2017). 

 

3.1 Descritores Radiómicos 

Os descritores radiómicos podem ser entendidos como descritores quantitativos de 

imagem, divididos em duas categorias: descritores de Primeira Ordem (Morfológicos) e 

de Segunda Ordem (Texturais) (Figura 11) (Nioche et al., 2020; Zwanenburg et al., 2020).  

Os descritores de Primeira Ordem representam os índices de forma (descritores 

morfológicos), de histograma e convencionais.  

 

Os descritores de forma são: 

• Shape_Spheriecity: Nível de esfericidade de um VOI (Volume of Interest); 

• Shape_Compacity: Descreve o nível de compacidade de um VOI; 

• Shape_Volume (ml (mililitros) e vx (vóxeis)): Traduz o volume de 

interesse em ml e em vx (Zwanenburg et al., 2020; Nioche et al., 2020). 

 

Os índices de histograma são derivados, como o nome indica, de um histograma 

calculado após discretização das gamas de níveis de cinzento:  

• Discretized_Histo_Skewness: Descreve a assimetria da distribuição dos 

níveis de cinzento no histograma; 

• Discretized_Histo_Kurtosis: Descreve a forma da distribuição de um nível 

de cinzento; 

• Discretized_Histo_Entropy_log10/log2: Descreve a entropia da 

distribuição; 
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• Discretized_Histo_Energy: Descreve a uniformidade da distribuição. 

(Nioche et al., 2020; Zwanenburg et al., 2020) 

 

Os índices convencionais são (apenas são descritos, os aplicáveis nesta investigação): 

• Conventional min, mean, max:  Traduz o valor mínimo, médio e máximo 

do VOI. 

 

Figura 11 - Interface de seleção de descritores radiómicos morfológicos (1ª Ordem) e texturais (2ª 
Ordem) no LifeX (Nioche et al., 2020). 

 

Os descritores de Segunda Ordem (Texturais) dividem-se em 4 grupos (GLCM; 

GLRM; NGLDM; GLZLM), com um total de 32 descritores: 

 

• Grey-Level Zone Length Matrix (GLZLM) 

A matriz GLZLM (11 descritores) fornece informações, em 3 dimensões, sobre 

o tamanho das zonas homogéneas para cada nível de cinzento que ocorre no VOI 

em análise. Desta matriz derivam os seguintes descritores: 

o GLZLM_SZE (Ênfase de Zona Curta) e GLZLM_LZE (Ênfase de Zona 

Longa): Distribuição das zonas homogéneas curtas ou longas numa 

imagem; 
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o GLZLM_LGZE (Ênfase da zona de baixo nível de cinzento) e 

GLZLM_HGZE (Ênfase de zona de alto nível de cinzento): Distribuição 

das zonas de baixo ou alto nível de cinzento; 

o GLZLM_SZLGE (Ênfase de baixo nível de cinzento da zona curta) e 

GLZLM_SZHGE (Ênfase de alto nível de cinzento da zona curta): 

Distribuição das zonas homogéneas curtas com níveis de cinzento altos 

ou baixos; 

o GLZLM_LZLGE (Ênfase de baixo nível de cinzento de zona longa) e 

GLZLM_LZHGE (Ênfase de alto nível de cinzento de zona longa): 

Distribuição das zonas homogéneas longas com níveis de cinzento altos 

ou baixos; 

o GLZLM_GLNU (Não uniformidade de nível de cinzento na zona) e 

GLZLM_ZLNU (Não uniformidade de comprimento de zona): É a não 

uniformidade dos níveis de cinza ou o comprimento irregular das zonas 

homogéneas; 

o GLZLM_ZP (Percentagem de zona): Mede a homogeneidade das zonas 

homogéneas face ao VOI em estudo (Nioche et al., 2020; Zwanenburg et 

al., 2020). 

 

• Grey-Level Run Length Matrix (GLRLM) 

Esta matriz reflete a ocorrência de segmentos de reta (em geometria 

discretizada) em 13 direções possíveis. Um elemento GLRM (i,j) designa a média 

de ocorrências de um segmento de reta homogéneo de j vóxeis com intensidade i 

no VOI. 

o GLRLM_SRE (Ênfase de Segmentos Curtos) e GLRLM_LRE (Ênfase de 

Segmentos Longos); 

o GLRLM_LGRE (Ênfase de segmentos de baixo nível de cinzento) e 

GLRLM_HGRE (Ênfase de segmentos de alto nível de cinzento); 

o GLRLM_SRLGE (Ênfase de segmentos curtos de baixo nível de cinzento) e 

GLRLM_SRHGE (Ênfase de segmentos curtos de alto nível de cinzento); 

o GLRLM_LRLGE (Ênfase de segmentos longos de baixo nível de cinzento) 

e GLRLM_LRHGE (Ênfase de segmentos longos de alto nível de cinzento); 

o GLRLM_GLNU (Não uniformidade do nível de cinzento por segmento de 

j vóxeis) e GLRLM_RLNU (Não uniformidade do comprimento dos 

segmentos para cada nível de cinzento); 
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o GLRLM_RP (Percentagem de segmentos homogéneos no VOI face a todos 

os segmentos possíveis) (Nioche et al., 2020; Zwanenburg et al., 2020). 

 

• Neighborhood Grey-Level Difference Matrix (NGLDM) 

Representa a matriz de diferença de nível de cinzento da vizinhança 

(NGLDM). Corresponde à diferença de nível de cinzento entre um vóxel e seus 26 

vizinhos em 3 dimensões.  

o NGLDM_Coarseness: Nível de “aspereza” no VOI; 

o NGLDM_Contrast: Diferença de intensidade entre regiões vizinhas; 

o NGLDM_Busyness: Frequência espacial das mudanças de intensidade 

(Nioche et al., 2020; Zwanenburg et al., 2020). 

 

• Grey Level Co-occurrence Matrix (GLCM) 

A matriz de co-ocorrência de níveis de cinzento (GLCM) (7 descritores 

radiómicos) tem em consideração os arranjos de pares de vóxeis para calcular os 

índices texturais.  

o GLCM_Homogeneity: Homogeneidade dos pares de vóxeis do nível de 

cinzento; 

o GLCM_Energy: Também chamada de Uniformidade ou Segundo 

Momento Angular, é a uniformidade na ocorrência de níveis de cinzento 

no VOI; 

o GLCM_Contrast: Também chamado de Variância ou Inércia, realça o peso 

da ocorrência de pares de níveis de cinzento com distância tonal elevada. 

A variação tonal é medida de forma quadrática; 

o GLCM_Correlation: Dependência linear dos níveis de cinzento no GLCM; 

o GLCM_Entropy_log2/log10: Aleatoriedade dos pares de níveis de cinzento 

no VOI; 

o GLCM_Dissimilarity: Semelhante ao GLCM_Contrast. A variação tonal é 

medida em valor absoluto (Nioche et al., 2020; Zwanenburg et al., 2020). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIAS 

A tendência atual das investigações sobre a forma como a DA afeta precocemente as 

estruturas subcorticais ainda não é tão relevante como as investigações com a mesma 

temática, mas dirigida para o parênquima cerebral como um todo, como por exemplo o 

estudo da atrofia cortical (Chaddad e Niazi, 2018). Desta forma, o foco deste projeto será 

conduzido para a avaliação de estruturas subcorticais de indivíduos na fase transitória de 

MCI e indivíduos com DA. 

O trabalho de investigação está dividido em duas vertentes, a exploratória e 

explicativa. Pretende-se investigar o fenómeno de transição de estadio de MCI para a 

instalação propriamente dita da DA e de explicar e de identificar os fatores e variáveis 

que contribuem para ocorrência deste processo. 

Assim sendo, neste capítulo, é apresentado o dataset e os métodos utilizados na 

realização do projeto, nomeadamente, as estratégias de segmentação e as ferramentas 

utilizadas nos diferentes programas. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO DATASET 

A recolha de dados foi orientada para uma base de dados pública bem definida e 

caracterizada, a ADNI (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative), devido à falta de 

tempo para recolha de dados em instituições, tendo em conta a data prevista de entrega 

da dissertação de mestrado. 

A ADNI é uma base de dados norte-americana que reúne diversa informação de 

inúmeros investigadores, mais concretamente, datasets de imagens das modalidades de 

RM e PET, estudos genéticos, dados cognitivos, biomarcadores no LCR, bem como, outro 

tipo de informação (Figura 12). Na plataforma ADNI é possível encontrar estudos de 

indivíduos em diferentes fases da doença, como DA, MCI e Controlo, que serão as fases 

alvo de estudo, mas também indivíduos na fase de EMCI e LMCI. 
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Figura 12 – Tipo de informação e dados contidos na base de dados ADNI (Ginneken et al., n.d.). 

 

O dataset obtido é constituído unicamente por exames de RM, não havendo 

restrições na proveniência dos estudos, ou seja, os estudos foram adquiridos em 

equipamentos de diferentes marcas em diferentes instituições. Em relação à intensidade 

do campo magnético, a esmagadora maioria dos estudos foram adquiridos em campos 

magnéticos com intensidade de 3T, visto estes proporcionarem melhor contraste entre a 

substância branca e cinzenta, no entanto, não houve seleção da intensidade do campo 

magnético.  
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A Tabela 1 apresenta os critérios de pesquisa selecionados na plataforma ADNI. 

 

Critérios de Pesquisa Critérios Selecionados 

Projetos/Fase 
Projeto – ADNI 

Fase – ADNI GO, ADNI 1, ADNI 2, ADNI3 

Subject 

Grupos de Pesquisa - Pacientes 

Idade – 50 a 80 anos 

Sexo – ND 

Peso – ND 

Informação Específica do Subject ND 

Imagem (Original) Modalidade de MRI 

Protocolo de Aquisição 

Plano de Aquisição – Axial, Coronal e Sagital 

Tipo de Aquisição – 2D e 3D 

Intensidade do Campos Magnético – ND 

Fabricante do Equipamento e Modelo – ND 

Matriz – ND 

Espessura de Corte (mm) – ND 

Ponderação – T1, T2 e DP 

Tabela 1 - Critérios de pesquisa selecionados na plataforma ADNI para obtenção do dataset. 

 

Dado que esta investigação tem como fundamento a identificação de biomarcadores 

imagiológicos que indiquem a passagem do estadio de MCI para a DA, é fundamental a 

definição do intervalo de idades razoável que permita a distinção entre o envelhecimento 

considerado normal e a fase MCI, visto que o padrão de atrofia é comum em ambas as 

situações. Posto isto, foi definido um intervalo de idades entre os 50 e 80 anos, em que o 

limite mínimo permite a inclusão de casos de estudo de indivíduos mais jovens e o limite 

máximo não abrange indivíduos com elevado grau de atrofia cortical. 

O intervalo de aquisição dos estudos foi limitado entre 01/01/2010 e 30/09/2020, pelo 

facto de considerar um limite aceitável para que seja mantida a atualidade dos estudos. 

Em relação ao sexo e peso dos indivíduos, não foi feita qualquer distinção, incluindo 

tanto homens como mulheres, sem limite máximo ou mínimo de peso. 

Relativamente aos parâmetros de aquisição de imagem, foram aceites os 3 planos 

ortogonais, aquisição bidimensional e tridimensional e não houve especificação da 

matriz e da espessura de corte. A tipologia dos equipamentos nos quais foram adquiridos 
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os estudos não teve influência para a obtenção deste datset, uma vez que não houve 

restrição do fabricante do equipamento.  

Os estudos obtidos têm sequências de imagens ponderadas em T1, T2 e densidade de 

protões, sendo que as duas últimas ponderações não serão preponderantes nesta 

investigação. 

Com os critérios de seleção anteriormente apresentados, a plataforma ADNI obteve 

um dataset inicial com 169 indivíduos de casos relativos à DA, 284 estudos relativos a 

EMCI e 153 de LMCI. Para a fase de MCI foram identificados 276 casos e no que refere a 

casos de controlo, foram obtidos 552 casos (Tabela 2). 

 

Dataset Inicial 

Grupo de Estudo Nº de Indivíduos 
Nº de Exames com 

ponderação T1 

AD 169 408 

CN 552 1334 

MCI 276 460 

EMCI 284 1299 

LMCI 153 623 

Tabela 2 – Número de exames para cada estadio da DA contidos no dataset. 

 
Tal como apresentado, o dataset é constituído por diferentes números de estudos nos 

diversos estadios do doente, o que não representará um problema futuro no tratamento 

dos resultados, visto que, achou-se correto proceder ao balanceamento de dados, para 

que não haja prejuízo dos resultados da investigação. Posto isto, o dataset inicial foi 

sujeito a uma criteriosa seleção, de forma a obter um dataset de trabalho, para o qual, foi 

definido um limite de 200 exames para cada grupo de estudo, com o objetivo de ter uma 

amostra suficiente para a obtenção de resultados sólidos. Para além disso, como o 

número de exames definido é igual para cada grupo de estudo, pode afirmar-se que nesta 

investigação o conjunto de dados é balanceado.  

Como já referido na revisão da literatura, acima neste documento, a ponderação de 

imagem em T1 é preponderante na avaliação de imagens de RM em neurorradiologia, 

devido ao elevado contraste entre matéria branca e matéria cinzenta. Dentro da 

ponderação T1, as sequências com maior relevância e mais comumente aplicadas são a 

MP-RAGE (Magnetization Prepared Rapid Aquired Gradient Echoes) e a IR-SPGR 
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(Inversion Recovery Spoiled Gradient Echo) (Witte et al., 2006). Posto isto, na seleção de 

exames, foram selecionados os que tenham sido adquiridos com estas duas sequências.   

É de realçar que, nesta “filtragem”, foi dada primazia aos indivíduos com maior 

número de exames com ponderação de imagem em T1, pois, inicialmente, havia a 

intenção de acompanhar a evolução da doença em cada indivíduo. Assim sendo, após a 

“filtragem” do dataset inicial foi construído o dataset de trabalho com um total de 1000 

exames com ponderação de imagem em T1 (Tabela 3). 

 

Dataset de Trabalho 

Grupo de 

Estudo 

Nº de 

Indivíduos 

Nº de Exames com 

ponderação T1 

Média de 

Exames/Indivíduo 

AD 47 200 4,26 

CN 32 200 6,25 

MCI 63 200 3,17 

EMCI 28 200 7,14 

LMCI 33 200 6,06 

Tabela 3 – Constituição do dataset de trabalho. 

 
 

2. MATERIAL 

A concretização desta investigação requer uma forte utilização de diversos softwares, 

particularmente, a plataforma online volBrain, o LifeX, o Anaconda e ainda, o Google 

Colab. 

O volBrain - Automated MRI Brain Volumetry System (https://volbrain.upv.es/) é um 

software online que permite a segmentação de estruturas subcorticais (Figura 13). 

Executa segmentação automática das estruturas cerebrais e o cálculo volumétrico dessas 

mesmas estruturas a partir de estudos RM, obtendo as estruturas subcorticais de 

interesse neste projeto, como por exemplo, os hipocampos e amígdalas cerebelosas. Este 

sistema tem a particularidade de apenas permitir a sua aplicação em sequências T1 e de 

não realizar a segmentação do corpo caloso. 
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Figura 13 - Exemplo do co-registo de imagens com os volumes segmentados (obtidos com volBrain) 
na plataforma LifeX. 

O resultado da segmentação volBrain são diversos ficheiros, no entanto, os de 

interesse para a investigação são o ficheiro nmi normalizado para o volume de imagens 

submetido, o ficheiro com as segmentações de 16 estruturas subcorticais, que será o 

utilizado para a extração de descritores radiómicos. Os outros ficheiros de interesse são 

em formato pdf, um relativo à descrição de como as segmentações estão organizadas e 

outro com o relatório descritivo da volumetria das estruturas cerebrais segmentadas. 

O ficheiro das segmentações subcorticais é submetido ao LifeX, no entanto, das 16 

estruturas subcorticais presentes, apenas foram calculados descritores radiómicos para 4, 

que são: Hipocampo Esquerdo, Hipocampo Direito, Amígdala Esquerda e Amígdala 

Direita (Figura 14). 
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Figura 14 - Segmentações 3D do hipocampo esquerdo e direito e amígdalas. (Criadas com uma 
rede MeVisLab) 

 

No processo de extração de descritores radiómicos foram aceites todos os parâmetros 

pré-definidos pela plataforma LifeX (Figura 15). No que respeita à especificação de 

número de cinzentos no parâmetro Intensity Discretization, entre 64 e 128, foi escolhido 

o 64. Isto porque, imaginando uma região de interesse (ROI – Region of Interest) 

homogénea, as variações existentes podem ser devidas à variação intrínseca dos tecidos 

ou do próprio ruído, e, posto isto, caso fosse aplicada uma Intensity Discretization de 32, 

iria ocorrer uma perda de definição e o contrário também se iria verificar com a aplicação 

de 128, ou seja, uma sobrevalorização do ruído, já para não falar o processamento dos 

cálculos iria ser muito mais lento. 
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Figura 15 – Interface do LifeX para extração de descritores radiómicos. 

 

O software LifeX (https://lifexsoft.org/) permite a visualização de estudos 

imagiológicos (imagens DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine), 

nomeadamente, TC, RM e PET, pois para além da visualização corte a corte, há a 

possibilidade de reconstrução 3D. As estruturas anatómicas de interesse, ou como iremos 

denominar, os volumes de interesse (VOI – Volume of Interest) podem ser importados 

para o LifeX. O resultado do cálculo dos diversos descritores radiómicos pretendidas é 

exportado em ficheiros Excel (LifeX, n.d.). 

Para poder concretizar de tarefas de classificação e discriminação de estadios da DA e 

inferir se os descritores radiómicos obtidos são indicadores da definição de estadios, foi 

utilizado um script em linguagem python que pode correr quer na plataforma Anaconda 

(https://www.anaconda.com/) (Anaconda, n.d.) quer na plataforma Google Colab. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anaconda.com/
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3. MÉTODOS 
 

O workflow da investigação (Figura 16) teve início na seleção de dados e obtenção do 

dataset de estudos RM, a partir da plataforma ADNI, sobre os quais foram ser 

desenvolvidas as atividades apresentadas a seguir. A primeira etapa consistiu na 

segmentação das estruturas subcorticais das imagens de RM pelo software de 

segmentação automática de estruturas cerebrais volBrain. Seguidamente, a partir dos 

ficheiros obtidos anteriormente, no software LifeX foi realizada a seleção dos VOI 

(hipocampo direito e esquerdo e amígdalas cerebelosas) para este estudo, e 

posteriormente, foi concretizada a extração de descritores radiómicos, que se previam 

ser morfológicos e texturais. 

A próxima etapa consistiu na análise estatística dos descritores radiómicos que 

justificam a predição da evolução de MCI para a DA e por fim, foram realizados ensaios 

de classificação ML através do classificador Random Forest sobre os descritores 

radiómicos de cada grupo (CN, MCI e DA) e quantificação dos biomarcadores 

imagiológicos com base nos resultados anteriores, com recurso à ferramenta Google 

Colab. 

O script criado para classificação ML foi construído por diversas etapas, que começa 

pela leitura de dados, ou seja, do ficheiro Excel (que pode ser o Texture Session obtido na 

extração de descritores radiómicos no LifeX), seguida pelo “select features from model”, 

que faz uma seleção dos descritores radiómicos, com base em confrontos umas contra as 

outras de forma intensiva, com vista a detetar redundâncias. 

A etapa seguinte realiza o Model Fitting que consiste no ajuste preciso do modelo aos 

dados, produzindo resultados mais precisos e fidedignos. Os dados são divididos num 

conjunto de treino (70%) e de teste (30%), sendo que, de seguida o modelo é colocado à 

prova com a tarefa Predict. Por fim, foram obtidas as métricas de avaliação, 

nomeadamente as matrizes de confusão e as medidas de desempenho (Precisão, 

Sensibilidade e F1 Score). 
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Figura 16– Workflow do processo de investigação. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Neste contacto exploratório, apesar de terem sido extraídos descritores radiómicos 

para os 5 grupos em estudo (CN, DA, MCI, LMCI e EMCI), é de realçar que os estadios de 

EMCI e LMCI, não foram alvo da análise dado ser um trabalho de caráter exploratório e, 

por isso, se ter decidido optar pelos dois estadios da doença mais evidentes e que (MCI e 

DA) potencialmente apresentariam maiores diferenças entre si.  

 

1. ESTUDO PRELIMINAR 

O processo de extração de descritores radiómicos da plataforma LifeX resulta em 

ficheiros Excel (.xlsx) denominados de TextureSession, um para cada fase da doença em 

estudo. Inicialmente, foi realizada uma análise estatística preliminar com base na 

construção de histogramas e gráficos boxplot, por forma a tirar elações gerais muito 

precoces relativas às alterações morfológicas, principalmente volumétricas e assim, 

corroborar a literatura, visto serem as principais alterações investigadas e as primeiras a 

serem detetadas imagiologicamente. 

Nesta fase, optou-se por estudar o volume dos hipocampos, visto serem de maior 

volume em relação às amígdalas cerebelosas, e em indivíduos com DA e dos indivíduos 

CN, visto haver maior diferenciação entre estas fases, e como tal, seria mais fácil 

percecionar qualquer alteração volumétrica. 

Como já era expectável, a análise do descritor radiómico Volume (em ml) revelou que o 

volume médio dos hipocampos (direito e esquerdo) é menor nos indivíduos com DA do 

que nos indivíduos de controlo. A Tabela 4 mostra-nos que a diferença entre o volume 

médio dos hipocampos entre indivíduos com DA e indivíduos CN é de cerca de 1 ml. O 

volume médio do hipocampo esquerdo dos indivíduos com DA é de 3,894 ml e dos 

indivíduos de CN é de 4,918 ml. Para hipocampo direito, o volume médio para os 

indivíduos com DA é de 4,072 ml e para os indivíduos de CN é de 5,09 ml.  Podemos 

também inferir que, o volume médio do hipocampo direito é ligeiramente superior ao 

esquerdo (Table 2 | Comparison of Hippocampal Volume in Dementia Subtypes, n.d.). 
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 Volume Médio (ml) 

Left Hipo DA 3,894 

Left Hipo CN 4,918 

Right Hipo DA 4,072 

Right Hipo CN 5,09 

Tabela 4 – Volume médio (ml) dos hipocampo direito e esquerdo na fase de DA e CN. 

Os histogramas abaixo apresentados (Figura 17) demonstram, uma vez mais a 

informação anterior, a vermelho tem-se os hipocampos dos indivíduos na fase de DA e a 

azul, os hipocampos dos indivíduos de CN. É possível ver que, tanto para o hipocampo 

direito como para o hipocampo esquerdo, a área mais consolidada do gráfico CN situa-se 

entre os 4,5 e os 5,5 ml e atinge mais indivíduos em comparação ao gráfico de DA. A área 

mais preenchida do gráfico da DA está entre os 3 e os 5 ml, sendo relativamente mais 

dispersa do que o gráfico de controlo. 

 

 
Figura 17 – Histogramas de comparação do volume (ml) dos hipocampos entre a fase DA e a CN (a 

vermelho tem-se os hipocampos dos indivíduos na fase de DA e a azul, os hipocampos dos 
indivíduos de CN). 
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No histograma seguinte compara-se o volume entre a lateralidade dos hipocampos 

(Figura 18), sendo que é possível inferir que apesar de serem muito similares, o volume 

do hipocampo direito é ligeiramente superior ao hipocampo esquerdo, o que já se 

suspeitava pela análise da Tabela 4. No entanto, deve ser tido em conta que, mesmo em 

indivíduos sem doença, o volume do hipocampo direito é ligeiramente superior ao 

esquerdo, afetando a DA o lado esquerdo numa fase inicial e depois passa a ser bilateral, 

e assim, é natural que o volume à esquerda seja sempre algo inferior à direita pois partem 

de um ponto inicial diferente (Peng et al., 2015). 

 

 
Figura 18 – Histogramas de comparação do volume (ml) dos hipocampos direito e esquerdo (a 

vermelho tem-se os hipocampos dos indivíduos na fase de DA e a azul, os hipocampos dos 
indivíduos de CN). 

 
Reforçando e resumindo a informação anterior, o gráfico boxplot faz uma 

comparação entre a fase saudável e a fase com DA (Figura 19), e o que que se pode retirar 

é o grupo de controlo tem menor dispersão do que o grupo de DA, o que significa que os 

dados são mais concentrados para CN e mais variáveis para DA. No entanto, o CN 

apresenta mais outliers, ou seja, valores mais discrepantes. 
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Nesta interpretação deve-se ter em conta que, a posição da mediana (a laranja) indica 

que o volume dos hipocampos na fase de DA situa-se, aproximadamente, nos 4 ml, 

enquanto que em indivíduos saudáveis, a mediana é de cerca de 5 ml. Corroborando os 

valoes obtidos anteriormente, o hipocampo direito apresenta uma volumetria, tanto com 

como sem doença ligeiramente superior ao hipocampos esquerdo. 

 

Figura 19 – Boxplot de comparação do volume dos hipocampos (direito e esquerdo) na fase de com e 
sem DA. 

Outro ponto de vista que foi abordado inicialmente, foi perceber a interação entre os 

descritores radiómicos texturais GLCM, e também com o Volume (ml). Para tal, foi 

construído um heatmap (Figura 20) com os referidos descritores radiómicos para o 

hipocampo esquerdo, comparando o grupo CN e o grupo DA. Analisando o heatmap 

obtido, temos descritores radiómicos altamente correlacionados e muito pouco 

correlacionados, e, são estes últimos os de maior interesse para a caracterização da 

transição entre fases da DA. 
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Figura 20 – Heatmap de correlação entre as descritores radiómicos GLCM e o Volume (ml). 

 

Na Tabela 5, são apresentados os descritores radiómicos com quais cada um pouco se 

correlaciona. Os descritores radiómicos que tem menor grau de correlação é o Volume 

(ml) e a GLCM_Correlation e logo de seguida, a Energia e o Contraste, o que significa 

que maior parte dos descritores radiómicos GLCM não se correlaciona com o volume, ou 

seja, o poder de classificação dos descritores radiómicos GLCM não é alterado consoante 

maior ou menor volume. Também não há uma correlação forte entre o Volume (ml) e a 

Entropia. Como seria expectável dadas as respetivas definições, os valores da entropia e 

da homogeneidade são totalmente opostos, correlacionados significativa mas 

negativamente. 

 

Descritores radiómicos Fraca Correlação 

Volume (ml) Não se correlaciona com nenhuma outra GLCM. 

Homogeneidade Volume e Correlação. 

Energia Volume, Contraste e Correlação. 

Contraste Volume, Energia e Correlação. 

Correlação Não se correlaciona com nenhuma outra GLCM. 

Entropia Volume e Correlação. 

Dissimilaridade Volume e Correlação. 

Tabela 5 – Descrição da correlação entre os descritores radiómicos GLCM e o Volume (ml). 
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2. ESTUDOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A análise realizada no capítulo anterior teve por base a avaliação dos ficheiros Excel, 

Texture Session, resultantes da extração de descritores radiómicos do LifeX, para cada 

grupo de estudo. A questão fundamental desta investigação reside na avaliação da 

distinção entre o estadio de MCI e DA, mas também entre as 3 fases da DA através de um 

classificador ML e perceber se, os descritores radiómicos podem ser indicativos da 

transição dos níveis de DA. 

Posto isto, foram criados 3 ficheiros de “confronto” com as Texture Session dos 

momentos da DA em estudo, que são: DA vs CN; DA vs MCI e CN vs MCI, para as 4 

estruturas subcorticais em estudo. 

O classificador ML pelo qual se optou foi o Random Forest, visto ser um método 

versátil e que não exige manipulação de descritores radiómicos e normalização de 

valores. Através do Random Forest vamos obter dois tipos de informações importantes, a 

primeira é o poder de discriminação do classificador, ou seja, saber se o modelo é 

robusto o suficiente para fazer a distinção entre dois estadios da doença. A segunda 

informação obtida reside num score de relevância dos descritores radiómicos, 

permitindo determinar quais os que são indicadores da transição entre as fases em 

estudo e quais as mais importantes na deteção precoce da DA.  

No final da investigação, questionou-se se o Random Forest seria capaz de resolver as 

3 classes juntas, e assim sendo, para cada estrutura anatómica em estudo foi criado um 

ficheiro com os 3 momentos da doença. 
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2.1 Métricas de Avaliação 

A partir dos problemas de classificação criados para cada transição entre os estadios 

da DA, na plataforma Google Colab, foram repetidos 10 momentos de treino, e a partir 

dos quais, se avaliou o modelo de classificação. Para este efeito, tendo por base a matriz 

de confusão foram usadas as seguintes métricas de avaliação: Precisão, Sensibilidade e F1 

Score, e ainda, foram recolhidos os 5 primeiros descritores radiómicos mais importantes 

neste processo de classificação, com base no score de relevância dos descritores 

radiómicos obtido, como o exemplar apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21 – Exemplo do score de importância dos descritores radiómicos, obtido em cada momento 
de treino (Experiência de classificação para o hipocampo direito para distinção entre DA e MCI). 

 

Importa, antes de avançar para apresentação dos resultados, clarificar as métricas de 

avaliação do modelo de classificação. Na extração de resultados é obtida para cada 

momento de treino, uma matriz de confusão, por exemplo, como mostrado na Figura 22, 

que permite, facilmente, visualizar os resultados obtidos. No eixo do Y, tem-se os True 

Label, o que representa a classe verdadeira e no eixo do X, os Predicted Label, ou seja, os 

resultados esperados. Esta tabela vai permitir avaliar a taxa de erros e de acertos através 

da seguinte classificação: 

• Verdadeiros Positivos e Negativos: Quando o modelo está em concordância com 

o resultado esperado, quer seja positivo ou negativo, classificando os resultados 

corretamente; 

• Falsos Positivos e Negativos: Quando o modelo classifica erradamente um 

resultado esperado (p.e. um Falso Positivo, diz que se trata de um resultado 

positivo quando na verdade é negativo) (Métricas de Avaliação Em Machine 

Learning: Classificação | by Kunumi | Kunumi Blog | Medium, n.d.). 
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Figura 22 – Matriz de confusão de 2 classes. 

A partir destas classificações foram desenvolvidas diversas fórmulas que permitem 

descrever o modelo de classificação a utilizar, que são: Precisão, Sensibilidade e F1 Score. 

A precisão representa, no geral, o quanto o modelo está correto, ou seja, de entre os 

classificados positivos ou negativos, quantos são realmente positivos ou negativos. A 

Sensibilidade questiona qual a percentagem de classificações positivas ou negativas em 

relação ao universo total e real de positivos ou negativos. Por último, o F1 Score, agrega a 

Precisão e a Sensibilidade, dando informação à cerca da qualidade geral da classificação 

do modelo (Métricas de Avaliação Em Machine Learning: Classificação | by Kunumi | 

Kunumi Blog | Medium, n.d.). 

 

2.2 Resultados dos Hipocampos 

Pelos resultados obtidos (Tabela 6) para o hipocampo esquerdo e na transição do 

estadio de CN para a doença propriamente dita é de notar que todos os valores são 

superiores a 90%, o que nos leva a considerar, que o modelo de classificação é bastante 

robusto nestas condições, ou seja, é possível fazer a distinção entre estas duas fases para 

o hipocampo esquerdo, tenho por base, apenas, descritores radiómicos de imagem.  

Em relação ao conjunto de descritores radiómicos obtido, há a realçar a sua 

consistência e pouca variabilidade e ainda, a presença de descritores radiómicos texturais 

e morfológicos, que foram: NGLDM_Coarseness; Shape_Volume; Shape_Compacity; 

GLRLM_GLNU e GLRLM_RLNU. 
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No que respeita ao hipocampo direito (Tabela 7), os resultados decrescem para cerca 

de 88%, o que o poderá indicar maior certeza no diagnóstico da doença no hipocampo 

esquerdo, uma vez que este, de acordo com a literatura, é mais atingido na fase inicial da 

DA. Os descritores radiómicos que melhor caracterizam a transição entre os dois 

estadios são: GLRLM_GLNU, NGLDM_Coarseness, Shape_Compacity, Shape_Volume e 

PARAMS_BinSize, idêntico ao conjunto de descritores radiómicos obtido para o 

hipocampo esquerdo.  

 

DA VS CN HIPOESQ PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,952 0,953 0,95 

TREINO 2 0,936 0,931 0,933 

TREINO 3 0,934 0,933 0,933 

TREINO 4 0,951 0,95 0,95 

TREINO 5 0,934 0,934 0,933 

TREINO 6 0,943 0,941 0,942 

TREINO 7 0,942 0,943 0,945 

TREINO 8 0,97 0,967 0,967 

TREINO 9 0,941 0,943 0,942 

TREINO 10 0,943 0,941 0,941 

MÉDIA (%) 94,46 94,36 94.36 

Tabela 6 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e CN para o hipocampo esquerdo. 

 

DA VS CN HIPODRT PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,914 0,913 0,908 

TREINO 2 0,899 0,908 0,899 

TREINO 3 0,933 0,934 0,933 

TREINO 4 0,892 0,891 0,891 

TREINO 5 0,91 0,91 0,908 

TREINO 6 0,89 0,891 0,891 

TREINO 7 0,847 0,852 0,848 

TREINO 8 0,854 0,856 0,842 

TREINO 9 0,843 0,842 0,842 

TREINO 10 0,892 0,891 0,891 

MÉDIA (%) 88,74 88,88 88,53 

Tabela 7 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e CN para o hipocampo direito. 
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Por sua vez, no que respeita à distinção entre o estadio de MCI e DA, os valores 

obtidos diminuíram substancialmente, tanto para o hipocampo esquerdo como para o 

hipocampo direito (Tabela 8 e Tabela 9), comparando com as fases analisadas 

anteriormente. Esta diferença de cerca de 20% indica, como expectável, uma redução da 

confiança no modelo de classificação para diferenciação entre DA e MCI. Não deve ser 

esquecido o facto, desta transição ser a de maior difícil estratificação, devido ao ténue 

limiar entre um estadio e o outro. 

Relativamente aos descritores radiómicos que melhor caracterizam esta transição, no 

hipocampo esquerdo, são Shape_Compacity, NGLDM_Coarseness, GLRLM_RLNU, Age e 

Shape_Spheriecity e para o hipocampo direito: Shape-Spheriecity; PARAMS_BinSize; 

NGLDM_Coarseness; Shape_Compacity e Conventional_Max. Apesar de estarem 

presentes também descritores radiómicos morfológicos e texturais, os grupos não se 

apresentam tão coesos como os apresentados na distinção entre DA e CN. O 

aparecimento da Idade neste conjunto de descritores, no hipocampo esquerdo, parece-

nos pouco relevante, dado que, como referido, os descritores radiómicos não surgiram 

segundo um padrão.  

 

DA VS MCI HIPOESQ PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,816 0,791 0,78 

TREINO 2 0,753 0,744 0,745 

TREINO 3 0,732 0,729 0,73 

TREINO 4 0,701 0,696 0,691 

TREINO 5 0,682 0,679 0,674 

TREINO 6 0,811 0,808 0,808 

TREINO 7 0,743 0,745 0,742 

TREINO 8 0,724 0,728 0,723 

TREINO 9 0,763 0,758 0,742 

TREINO 10 0,693 0,679 0,676 

MÉDIA (%) 74,18 73,57 73,11 

Tabela 8 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e MCI para o hipocampo esquerdo. 
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DA VS MCI HIPODRT PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,743 0,743 0,733 

TREINO 2 0,778 0,776 0,775 

TREINO 3 0,733 0,733 0,733 

TREINO 4 0,767 0,758 0,756 

TREINO 5 0,699 0,702 0,699 

TREINO 6 0,792 0,791 0,791 

TREINO 7 0,76 0,762 0,758 

TREINO 8 0,75 0,75 0,75 

TREINO 9 0,808 0,808 0,808 

TREINO 10 0,726 0,717 0,714 

MÉDIA (%) 75,56 75,4 75,17 

Tabela 9 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e MCI para o hipocampo direito. 

 
Por último, relativamente aos hipocampos, falta analisar o confronto entre MCI e 

CN, e os resultados voltam a ser mais animadores, alcançando um F1 Score de 86,34% 

para o hipocampo esquerdo (Tabela 10) e 81,62% para o hipocampo direito (Tabela 11), 

ainda assim, com alguma diferença estatística comparativamente ao DA vs CN.  

Os descritores radiómicos indicadores desta transição do hipocampo esquerdo foram 

muito semelhantes aos obtidos para o DA vs MCI (GLRLM_GLNU; Shape_Compacity; 

Shape_Volume; Age; NGLDM_Coarseness), por sua vez, para o hipocampo direito há a 

introdução de um novo grupo de descritores radiómicos, os GLZLM (GLRLM_GLNU; 

NGLDM_Coarseness; GLZLM_ZP; Shape_Volume; GLRLM_SRE). 
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CN VS MCI HIPOESQ PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,889 0,885 0,883 

TREINO 2 0,885 0,876 0,879 

TREINO 3 0,876 0,858 0,857 

TREINO 4 0,835 0,835 0,833 

TREINO 5 0,91 0,903 0,9 

TREINO 6 0,83 0,825 0,816 

TREINO 7 0,843 0,846 0,841 

TREINO 8 0,903 0,887 0,883 

TREINO 9 0,835 0,831 0,832 

TREINO 10 0,91 0,91 0,91 

MÉDIA (%) 87,16 86,56 86,34 

Tabela 10 – Métricas de avaliação no confronto entre CN e MCI para o hipocampo esquerdo. 

 

CN VS MCI HIPODRT PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,836 0,82 0,807 

TREINO 2 0,867 0,857 0,857 

TREINO 3 0,846 0,838 0,825 

TREINO 4 0,909 0,898 0,899 

TREINO 5 0,849 0,85 0,85 

TREINO 6 0,858 0,858 0,858 

TREINO 7 0,751 0,75 0,742 

TREINO 8 0,792 0,792 0,792 

TREINO 9 0,816 0,807 0,807 

TREINO 10 0,728 0,726 0,725 

MÉDIA (%) 82,52 81,96 81,62 

Tabela 11 – Métricas de avaliação no confronto entre CN e MCI para o hipocampo direito. 

Concluindo, a transição entre DA e CN é a melhor classificada por este modelo, 

atingindo métricas fortes, o que confere segurança no modelo de classificação a utilizar. 

O estadio de MCI introduz uma redução ligeira dos resultados face aos obtidos para o 

grupo DA vs CN, ainda assim, os resultados de DA vs MCI rondaram os 75%. Os rankings 

de descritores radiómicos preditores das diversas transições leva-nos a direcionar a nossa 

atenção para o grupo Shape (Volume, Compacity, Spheriecity) e para os descritores 

radiómicos NGLDM_Coarseness, GLRLM_RLNU e GLRLM_GLNU. 
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2.3 Resultados das Amígdalas 

Na análise dos resultados obtidos para as amígdalas cerebelosas, as expectativas 

iniciais não estavam tão altas como para os hipocampos, pois, tem de ser tid0 em 

consideração o menor volume destas estruturas comparativamente aos hipocampos, e 

não sabíamos como o classificador iria responder com esta condicionante.  

No entanto, para o primeiro confronto em análise, DA vs CN para a amígdala 

esquerda os resultados são satisfatórios (Tabela 12), apresentando o modelo um F1 Score 

de 88,52%. Já para a amígdala direita (Tabela 13), o F1 Score obtido foi 91,8%.  

Os descritores radiómicos característicos da evolução de indivíduos sem doença para 

indivíduos com DA, para a amígdala esquerda, são Shape_Volume; GLRLM_RLNU; 

Shape_Surface; NGLDM_Coarseness; Shape_Compacity. Para a amígdala direita 

obtiveram-se os seguintes descritores radiómicos: Shape_Volume; Shape_Surface; 

Shape_Compacity; GLRLM_RLNU e Conventional_Mean. 

É de notar, um predomínio de descritores radiómicos morfológicos, em ambos os 

conjuntos, o que não era característico dos conjuntos de descritores radiómicos 

apresentados nos hipocampos, e uma vez mais, a presença dos descritores radiómicos 

GLRLM_RLNU e NGLDM_Coarseness. 

 

DA VS CN AMIESQ PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,883 0,883 0,883 

TREINO 2 0,926 0,927 0,925 

TREINO 3 0,844 0,842 0,841 

TREINO 4 0,891 0,892 0,892 

TREINO 5 0,934 0,933 0,933 

TREINO 6 0,86 0,859 0,858 

TREINO 7 0,885 0,879 0,875 

TREINO 8 0,89 0,872 0,873 

TREINO 9 0,898 0,876 0,88 

TREINO 10 0,892 0,893 0,892 

MÉDIA (%) 89,03 88,56 88,52 

Tabela 12 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e CN para o amígdala esquerda. 
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DA VS CN AMIDRT PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,954 0,947 0,949 

TREINO 2 0,922 0,937 0,924 

TREINO 3 0,929 0,924 0,925 

TREINO 4 0,925 0,926 0,925 

TREINO 5 0,92 0,918 0,917 

TREINO 6 0,908 0,909 0,908 

TREINO 7 0,909 0,908 0,908 

TREINO 8 0,859 0,858 0,858 

TREINO 9 0,909 0,908 0,908 

TREINO 10 0,958 0,959 0,958 

MÉDIA (%) 91,93 91,94 91,8 

Tabela 13 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e CN para o amígdala direita. 

 

No tópico seguinte, são detalhados os resultados obtidos para o confronto entre DA e 

MCI, o estadio que, para os hipocampos, foi o que revelou menor eficiência do modelo 

de classificação. Para as amígdalas, os resultados obtidos também apresentam valores 

baixos, sendo que foi obtido um F1 Score de 70,05% para a amígdala esquerda (Tabela 14) 

e um F1 Score de 71,33% para a amígdala direita (Tabela 15). Ainda assim, e tal como na 

transição DA vs CN, a amígdala direita tem resultados ligeiramente superiores em 

relação à amígdala esquerda. 

Os conjuntos de descritores radiómicos indicadores desta transição, apresentam 

tendência a maior variabilidade de descritores radiómicos, e ao aparecimento de um 

novo grupo, os descritores radiómicos GLZLM_GLNU. Ainda assim, foi possível apurar, 

para a amígdala esquerda, os seguintes descritores radiómicos como indicadores desta 

transição: NGLDM_Busyness; GLZLM_GLNU; GLCM_Correlation; Shape-Spheriecity; 

NGLDM_Coarseness, e, para amígdala direita: GLRLM_RLNU; Shape_Surface; 

Conventional_Std; PARAMS_BinSize; GLZLM_GLNU. 
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DA VS MCI AMIESQ PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,69 0,691 0,683 

TREINO 2 0,728 0,724 0,716 

TREINO 3 0,72 0,0,749 0,749 

TREINO 4 0,696 0,693 0,691 

TREINO 5 0,657 0,66 0,656 

TREINO 6 0,698 0,695 0,696 

TREINO 7 0,752 0,748 0,741 

TREINO 8 0,729 0,723 0,716 

TREINO 9 0,716 0,717 0,716 

TREINO 10 0,641 0,641 0,641 

MÉDIA (%) 70,27 69,91 70,05 

Tabela 14 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e MCI para o amígdala esquerda. 

 

DA VS MCI AMIDRT PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,736 0,732 0,732 

TREINO 2 0,734 0,733 0,733 

TREINO 3 0,638 0,637 0,633 

TREINO 4 0,742 0,743 0,742 

TREINO 5 0,742 0,745 0,741 

TREINO 6 0,777 0,772 0,773 

TREINO 7 0,638 0,633 0,63 

TREINO 8 0,721 0,719 0,716 

TREINO 9 0,734 0,733 0,733 

TREINO 10 0,7 0,7 0,7 

MÉDIA (%) 71,62 71,47 71,33 

Tabela 15 – Métricas de avaliação no confronto entre DA e MCI para o amígdala direita. 

A última evolução da DA em análise, é CN vs MCI, e à semelhança dos hipocampos, 

há uma melhoria dos resultados relativamente à transição DA vs MCI (amígdala 

esquerda – 83,91% e amígdala direita – 77,6%) (Tabela 16 e Tabela 17). Apesar dos 

resultados obtidos não serem representativos de um bom classificador, ainda assim, não 

devem ser descurados porque apenas estão a ser tidos em conta descritores radiómicos 
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imagiológicos e existe todo um leque de outras informações, nomeadamente de índole 

clínica, que não foram incluídas na análise.  

Relativamente aos descritores radiómicos que melhor caracterizam a evolução do 

estadio sem doença para o MCI são: Shape_Volume; Shape_Surface; Shape_Compacity; 

GLRLM_GLNU; GLRLM_RLNU e Conventional_Mean. Um facto curioso é que o 

conjunto de descritores obtido é igual para a amígdala direita e esquerda, o que não se 

verificou em mais nenhum resultado, conferindo uma consolidação dos descritores 

radiómicos referidos nestas condições. 

CN VS MCI AMIESQ PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,838 0,847 0,84 

TREINO 2 0,827 0,829 0,817 

TREINO 3 0,865 0,812 0,821 

TREINO 4 0,889 0,874 0,882 

TREINO 5 0,839 0,827 0,829 

TREINO 6 0,887 0,863 0,869 

TREINO 7 0,83 0,815 0,814 

TREINO 8 0,836 0,813 0,812 

TREINO 9 0,818 0,817 0,816 

TREINO 10 0,891 0,89 0,891 

MÉDIA (%) 85,2 83,87 83,91 

Tabela 16 – Métricas de avaliação no confronto entre CN e MCI para o amígdala esquerda. 

 

CN VS MCI AMIDRT PRECISION SENSIBILIDADE F1 

TREINO 1 0,751 0,746 0,747 

TREINO 2 0,742 0,743 0,742 

TREINO 3 0,782 0,765 0,762 

TREINO 4 0,782 0,767 0,763 

TREINO 5 0,843 0,832 0,832 

TREINO 6 0,811 0,811 0,808 

TREINO 7 0,809 0,809 0,808 

TREINO 8 0,781 0,772 0,766 

TREINO 9 0,784 0,777 0,766 

TREINO 10 0,769 0,767 0,766 

MÉDIA (%) 78,54 77,89 77,6 

Tabela 17 – Métricas de avaliação no confronto entre CN e MCI para o amígdala direita. 
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2.4 Hipocampos vs Amígdalas 

Neste momento da investigação, importa, para além de fazer uma análise de cada 

estrutura individualmente, fazer uma comparação de resultados entre hipocampos e 

amígdalas, e uma observação geral dos resultados obtidos. 

Relativamente a questões volumétricas, de acordo com a literatura, a magnitude e 

consistência da atrofia das amígdalas, na fase inicial da DA não está clara, no entanto, 

perante os resultados obtidos nesta investigação, a atrofia das amígdalas é comparável à 

dos hipocampos. 

Posto isto, para as estruturas subcorticais em estudo, a transição entre estadios que 

apresenta menor poder de classificação é a diferenciação entre DA e MCI, com o valor de 

F1 Score mínimo para a amígdala esquerda (70,05%) e o máximo para o hipocampo 

direito (75,17%) (Tabela 18).  

A transição entre inexistência de DA e a presença de doença propriamente dita é a 

que representa a melhor classificação, como seria de esperar. A classificação no  

hipocampo esquerdo tem o F1 Score mais elevado com 94,36%, o que nos dá pistas sobre 

o atingimento inicial da doença no hipocampo esquerdo. O valor mínimo da 

classificação entre DA e CN é na amígdala esquerda, de 88,52%, o que, ainda assim nos 

leva a crer que o classificador é confiável na distinção entre presença ou não de DA.  

Comparando a bilateralidade das estruturas, o hipocampo esquerdo sobressai em 

relação ao direito em todos os confrontos com exceção da comparação entre DA e MCI 

que é ligeiramente mais elevado para o hipocampo direito. O mesmo já não se verifica no 

caso das amígdalas, pois o classificador revela-se ligeiramente superior para a amígdala 

direita, com exceção da comparação entre CN e MCI. No entanto, de um modo geral, os 

valores inferiores obtidos para as amígdalas não são surpreendentes, visto que as 

amígdalas são entidades volumetricamente menores que os hipocampos e, como tal, 

robustez estatística dos descritores radiómicos será menos credível. 

No que diz respeito aos descritores radiómicos que dão indicação da transição entre 

estadios, há diferenças entre os hipocampos e para as amígdalas. Para os hipocampos, os 

descritores radiómicos característicos de evolução da doença mais comuns são 

NGDLM_Coarseness, GLRLM_GLNU, GLRLM_RLNU e sempre um ou dois descritores 

radiómicos morfológicos, e, surgem constante e consistentemente. Para as amígdalas, os 

descritores radiómicos não se manifestam de forma tão coesa como para os hipocampos, 

notando-se uma maior variedade de descritores radiómicos. Deve-se realçar, contudo 

que, um ou mais descritores radiómicos morfológicos são dos mais importantes nos 3 
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momentos em estudo, o que pode ser explicado pelo reduzido volume das amígdalas 

cerebelosas o que pode potenciar a que o classificador consiga resolver apenas 

descritores radiómicos morfológicos.  

Por fim, constata-se que a ausência de descritores radiómicos GLCM, que se 

mostraram muito pouco relevantes no processo de classificação, ao contrário das 

expectativas iniciais da investigação. 

 

 PRECISION SENSIBILIDADE F1  PRECISION SENSIBILIDADE F1 

DA VS CN 

HIPOESQ 
94,46 94,36 94,36 

DA vs CN 

AmiEsq 
89,03 88,56 88,52 

DA VS MCI 

HIPOESQ 
74,18 73,57 73,11 

DA vs MCI 

AmiEsq 
70,27 69,91 70,05 

CN VS MCI 

HIPOESQ 
87,16 86,56 86,34 

CN vs MCI 

AmiEsq 
85,2 83,87 83,91 

DA VS CN 

HIPODRT 
88,74 88,88 88,53 

DA vs CN 

AmiDrt 
91,93 91,94 91,8 

DA VS MCI 

HIPODRT 
75,56 75,4 75,17 

DA vs MCI 

AmiDrt 
71,62 71,47 71,33 

CN VS MCI 

HIPODRT 
82,52 81,96 81,62 

CN vs MCI 

AmiDrt 
78,54 77,89 77,6 

Tabela 18 – Comparação das métricas de avaliação nos 3 momentos de confronto para os 
hipocampos e amígdalas. 
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2.5 Classificador de 3 Classes 

Com o culminar do processo de investigação, percebeu-se que seria interessante 

questionar como o modelo de classificação se comporta quando temos as 3 fases em 

simultâneo, se consegue fazer uma estratificação razoável da doença. 

Foram obtidas medidas de desempenho (Tabela 19) compatíveis com as condições 

que impostas ao classificador, isto é, os resultados não são de todo os ideais, ainda assim 

têm alguma importância. Uma vez mais, os hipocampos apresentam os resultados mais 

significativos, ou seja, em cerca de 70% dos momentos o modelo de classificação 

consegue classificar corretamente os grupos em estudo. Relativamente aos descritores 

radiómicos, não houveram grandes alterações comparativamente aos resultados 

anteriores, sendo que, houve manutenção da variabilidade de descritores radiómicos 

entre cada momento de treino. 

 

DA VS MCI VS CN PRECISION SENSIBILIDADE F1 

HIPOESQ 73,64 74,47 73,56 

HIPODRT 71,73 72,32 71,08 

AMIESQ 66,42 67,39 66,9 

AMIDRT 66,33 67,39 66,09 

Tabela 19 – Métricas de avaliação obtidas no confronto das 3 fases da DA para os hipocampos e 
amígdalas. 
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CAPÍTULO V. DISCUSSÃO 

No início da investigação e, ainda após a abordagem aos primeiros resultados 

obtidos, as expectativas relativas à estratificação das fases em estudo, residiam em 

grande parte nos descritores volumétricos, nos descritores radiómicos GLCM e ainda na 

Idade, o que não se verificou, nem para os hipocampos, nem para as amígdalas 

cerebelosas. Os descritores radiómicos texturais surgem como prediletos na identificação 

da passagem de entre estadios (Anexo 1).  

No caso dos hipocampos, principalmente do esquerdo e no estudo da transição entre 

DA e CN, os descritores radiómicos texturais apresentam-se, ao longo do processo de 

investigação de forma muito coesa, estando presentes o NGLDM_Coarseness, 

GLRLM_RLNU e GLRLM_GLNU e um ou dois dos descritores radiómicos de forma, 

como se pode comprovar num dos gráficos obtidos (Figura 23). O que nos permite dizer, 

com alguma segurança, aliada às métricas de avaliação obtidas, que o modelo de 

desempenho é suficientemente robusto nestas condições (para a distinção entre DA e CN 

no hipocampo esquerdo foi obtido um F1 Score de 94,36% e para o direito, 88,53%) e que 

os descritores radiómicos texturais apresentam um papel importante na distinção entre 

DA e CN.  

De acordo com o trabalho de Zanchi et al.,  os resultados obtidos vão de encontro às 

conclusões tiradas da investigação deles, que apresentam como quatro principais grupos 

de descritores radiómicos que refletem as diferenças entre estadios, os descritores 

radiómicos de tamanho e forma, GLRLM, descritores radiómicos texturais e de 

heterogeneidade espacial (Zanchi et al., 2017). 

 
Figura 23 – Exemplo de Random Forest Feature Importance obtido para o hipocampo esquerdo. 

(Experiência de classificação para o hipocampo esquerdo para distinção entre DA e CN). 
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Relativamente às amígdalas cerebelosas, os resultados não são tão constantes, sendo 

que os grupos de descritores radiómicos são mais variáveis, surgindo tanto descritores 

radiómicos texturais e morfológicos. Os três descritores radiómicos de forma, 

Shape_Volume, Shape_Compacity e Shape_Spheriecity estão incluídos nos cinco mais 

frequentes (Figura 24). É de notar também que, devido à quase “não conformidade” de 

descritores radiómicos obtidos, surgiram também descritores radiómicos do grupo 

GLZLM e GLCM. O modelo de classificação para a distinção entre DA e CN apresenta 88, 

52% para a amígdala esquerda e 91,8% para a amígdala direita. 

 
Figura 24 - Exemplo de Random Forest Feature Importance obtido para as amígdalas (Experiência 

de classificação para a amígdala direita para distinção entre DA e CN). 

 

Em relação às métricas de desempenho, as classificações sobre os hipocampos 

apresentam resultados superiores relativamente às amígdalas, o que já era um resultado 

esperado visto que as amígdalas são volumetricamente menores. Ainda assim, 

comparando a transição que produz resultados mais óbvios, DA vs CN, o valor máximo 

de F1 Score dos hipocampo foi obtido pelo hipocampo esquerdo com 94,36% e para as 

amígdalas, surpreendentemente, o valor mais elevado foi obtido pela amígdala direita, 

com 91,08%, o que representam bons resultados de desempenho.  

A transição entre MCI e DA, que no fundo é o que nos propomos a estudar, apresenta 

valores ligeiramente mais baixos, sendo que o mais baixo é para a amígdala esquerda 

com 70,05%. Como foi referido desde início, a transição entre estas fases é de difícil 

caracterização, pelo que os resultados obtidos devem ser considerados significativos 

nesta temática. Ainda assim, devem ser tomados em consideração que estão só a ser 

trabalhados descritores radiómicos imagiológicos e que não temos acesso a outro tipo de 
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informação, como indicadores do LCR e estudos metabólicos de PET, o que iria 

aumentar o poder de classificação do modelo.  

No entanto, também deve -se ter em atenção, que o objetivo de investigação é apurar 

descritores radiómicos que auxiliam o estadiamento da DA, e não fazer um estudo sobre 

classificadores. Ainda assim, por forma a ter a certeza da atuação do modelo de 

classificação, podia-se ter utilizado uma estratégia de cross validation, contudo, como 

temos um conjunto de dados balanceados e por questões de limitação de tempo, 

considerou-se que não seria realizado. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSÃO 

Face ao exposto anteriormente no capítulo dos resultados e mediante a pesquisa 

efetuada na literatura, é possível inferir algumas ideias principais e a reter desta 

investigação. O objetivo primordial deste projeto focou-se na procura de biomarcadores 

imagiológicos da presença de DA recorrendo à caracterização radiómica dos hipocampos 

e das amígdalas cerebelosas em estudos cerebrais de RM (imagens ponderadas em T1). 

Foram avaliados 3 grupos de dados, cada um com 200 estudos, respetivos a uma fase 

da doença (CN, MCI e DA). O potencial discriminante das assinaturas radiómicas foi 

aferido por um classificador Random Forest fazendo-se a comparação do desempenho do 

classificador entre as transições entre fases da doença, ou seja, percecionar qual o 

impacto das assinaturas radiómicas na distinção entre DA e CN, DA e MCI e CN e MCI. 

Numa análise estatística preliminar dos dados, a avaliação da atrofia dos hipocampos 

mostra que o volume médio dos hipocampos é menor em indivíduos com DA do que em 

indivíduos de controlo, comprovando uma hipótese inicial. Por sua vez, comparando o 

volume médio do hipocampo direito com o esquerdo, verifica-se que o hipocampo 

esquerdo é ligeiramente inferior ao direito, mesmo em indivíduos de controlo, o que vai 

de encontro ao que está descrito na literatura. 

A distinção entre DA e CN é a transição para a qual o classificador apresenta 

melhores resultados, para as 4 estruturas subcorticais em estudo, sendo que o menor 

valor F1 Score apresentado, é de cerca de 88% para a amígdala esquerda. No que respeita 

aos descritores radiómicos, é - nos apresentado um conjunto com descritores texturais e 

morfológicos muito consistente e pouco variável, e, surgem mais constante e 

relevantemente os descritores radiómicos texturais NGLDM_Coarseness, GLRLM_GLNU 

e GLRLM_RLNU e os morfológicos, Shape_Volume, Shape_Compacity e 

Shape_Spheriecity. 

Contrariamente à transição entre DA e CN, a distinção entre DA e MCI é a que 

apresenta maior dificuldade de caracterização, o que também já seria de esperar, no 

entanto, os descritores radiómicos texturais também tem um contributo na estratificação 

da doença, a par dos descritores radiómicos morfológicos, o que contradiz a literatura no 

ponto em que os descritores radiómicos de volume são apresentados como os mais 

relevantes na predição da conversão de MCI para DA (Chaddad e Niazi, 2018). 

Em relação às estruturas que maior indicação dão da presença de DA, pode-se 

deduzir que os hipocampos são ligeiramente mais significativos neste ponto de vista, 

devido ao facto de as amígdalas apresentarem características, de um modo geral, menos 
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robustas quando comparadas com as dos hipocampos, o que não é surpreendente, visto 

que as amígdalas são entidades volumetricamente menores que os hipocampos e, como 

tal, a robustez estatística será menos credível. 

Uma experiência de classificação a 3 classes englobando em simultâneo os 600 casos 

do conjunto de dados, revelou um desempenho compatível com as classificações binárias 

anteriores. Consideramos como um resultado significativo o facto de, a assinatura 

radiómica agregando as 4 características mais relevantes, permanecer praticamente 

idêntica aos casos de classificação binária. 

É de realçar, que nesta investigação, apenas estão a ser consideradas características 

imagiológicas, e que o diagnóstico e prognóstico da DA não é, na prática clínica, só 

baseado em indicações imagiológicas, ou seja, muito provavelmente, caso fosse possível 

aceder a outro tipo de informação como, por exemplo, testes cognitivos, a exames do 

LCR, estudos PET, seriam expectáveis desempenhos de classificação mais assertivos. 

Assim sendo, numa futura investigação, seria interessante acrescentar aos descritores 

de imagem de RM, os resultados de testes anátomo-patológicos e iniciar uma trabalho de 

fusão de imagens RM com PET com 11C-PiB. Sabendo-se que as alterações metabólicas 

antecedem as alterações morfológicas, as características radiómicas multimodais obtidas 

permitiriam, expectavelmente, uma evolução significativa nos modelos de predição de 

MCI e DA (Zhou et al., 2019; Slomka & Baum, 2009). 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Random Forest Feature Importance (Top 5) 
 
 

Ranking da Importância das Features 

Hipocampo 

Esquerdo 

CN vs DA 

NGLDM_Coarseness; Shape_Volume; 

Shape_Compacity; GLRLM_GLNU; 

GLRLM_RLNU. 

DA vs MCI 

Shape_Compacity; 

NGLDM_Coarseness; GLRLM_RLNU; 

Age; Shape Spheriecity. 

CN vs MCI 

GLRLM_GLNU; Shape_Compacity; 

Shape_Volume; Age; 

NGLDM_Coarseness. 

Hipocampo Direito 

CN vs DA 

GLRLM_GLNU; NGLDM_Coarseness; 

Shape_Compacity; Shape_Volume; 

PARAMS_BinSize. 

DA vs MCI 

Shape-Spheriecity ; PARAMS_BinSize; 

NGLDM_Coarseness; 

Shape_Compacity; Conventional_Max. 

CN vs MCI 

GLRLM_GLNU; NGLDM_Coarseness; 

GLZLM_ZP; Shape_Volume; 

GLRLM_SRE. 

Amígdala Esquerda CN vs DA Shape_Volume; GLRLM_RLNU; 
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Shape_Surface; NGLDM_Coarseness; 

Shape_Compacity. 

DA vs MCI 

NGLDM_Busyness; GLZLM_GLNU; 

GLCM_Correlation; Shape-Spheriecity 

; NGLDM_Coarseness. 

CN vs MCI 

Shape_Volume; Shape_Surface; 

Shape_Compacity; GLRLM_GLNU; 

GLRLM_RLNU; Conventional_Mean. 

Amígdala Direita 

CN vs DA 

Shape_Volume; Shape_Surface; 

Shape_Compacity; GLRLM_RLNU; 

Conventional_Mean. 

DA vs MCI 

GLRLM_RLNU; Shape_Surface; 

Conventional_Std; PARAMS_BinSize; 

GLZLM_GLNU. 

CN vs MCI 

Shape_Volume; Shape_Surface; 

Shape_Compacity; GLRLM_RLNU; 

Conventional_Mean. 

 

 

 


