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Título: Título: Reconstrução de imagens de tomografia por impedância elétrica 
usando elementos finitos e requantização por mapas de Kohonen e 
otimização por programação evolucionária. 

RESUMO: 
A Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) é uma técnica não invasiva de imagem para diagnóstico que consiste na obtenção de 

imagens do interior de uma seção de um corpo mediante grandezas elétricas medidas em sua superfície. Ela baseia-se na aplicação de um padrão 

de corrente elétrica alternada, de baixa frequência, através de eletrodos dispostos em torno da superfície da seção do corpo, e na medição do 

potencial resultante nos eletrodos. As imagens obtidas são a reprodução computacional do mapeamento estimado das condutividades e 

permissividades elétricas do interior da seção do corpo, calculadas a partir da relação entre os dados de excitação e os dados de resposta. O 

cálculo dos potenciais nos eletrodos a partir da injeção de corrente é caracterizado como o problema direto da TIE. Já a estimativa da distribuição 

de condutividades no interior do corpo a partir dos potenciais medidos caracteriza o problema inverso da TIE. O software EIDORS (Electrical 

Impedance and Diffuse Optical Tomography Reconstruction Software), plataforma com código aberto contruída em MATLAB® e OCTAVE, 

simula ambos os problemas e os resolve, apresentando, por fim, uma imagem que representa a distribuição de condutividades do interior de uma 

região.  As imagens de TIE obtidas ainda apresentam característica nebulosa, sem definição das bordas. Em resumo, as imagens de TIE 

apresentam baixa resolução se comparadas a outras técnicas de tomografia utilizadas. A TIE, contudo, possui vantagens que tornam viável sua 

aplicação clínica e pesquisas na área, como, por exemplo, baixo custo e ausência de radiação ionizante. Utilizando essas vantagens como 

motivação principal e tendo como objetivo a melhoria da qualidade da imagem, esse trabalho propõe uma técnica de agrupamento otimizada por 

computação evolucionária. Essa técnica será comparada com outras duas técnicas de agrupamento, Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen e K-

médias. Com a finalidade de avaliar os resultados, serão utilizadas medidas de validação de agrupamentos, que avaliam quantitativamente um 

algoritmo de agrupamento.   Por fim, as três técnicas serão comparadas e os resultados apresentados. O objetivo final é a obtenção de imagens de 

tomografia por impedância elétrica quantizadas com realce da região de interesse e melhor definição das bordas.  



 
 


