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

 

A Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) encontra um amplo campo de aplicação, como na geologia, nas 
aplicações em testes de resistência de materiais e, também, na medicina, onde, atualmente, tem sua aplicação associada a 
análises anatômicas funcionais, como monitoração de fluxo sanguíneo no coração, monitoração do fluxo de ar nos pulmões. 
Nessas aplicações médicas da TIE, há pouca preocupação com a qualidade da imagem avaliada. Este trabalho apresenta uma 
proposta para a utilização da TIE na reconstrução de imagens com a finalidade de analisar mapeamentos de regiões 
anatômicas que exijam uma melhor definição de seus contornos anatômicos, como bordas de órgãos e/ou tumores diversos. 
Com a finalidade de se atingir o objetivo proposto, foram realizadas simulações, em ambiente MATLAB®, utilizando-se 
técnicas não supervisionadas de agrupamento, como k-médias, mapas auto-organizáveis de Kohonen (SOM) e k-médias 
otimizada com PSO (Particle Swarm Optimization). Por meio do uso dessas técnicas, foi-se capaz de realizar a 
requantização de imagens reconstruídas, através do EIDORS (Electrical Impedance and Optical Diffuse Reconstruction 
Software), permitindo uma melhor definição dos contornos de tais imagens, não mais existindo as suavizações presentes nas 
imagens reconstruídas, originalmente, pelo EIDORS.  A fim de que fosse possível avaliar, com precisão, a qualidade dos 
agrupamentos realizados pelas diversas técnicas utilizadas, tomou-se como referencial o índice combinado de OMRAN, que 
consiste em um índice ponderado composto pela contribuição de cada agrupamento, devido a cada uma das técnicas, 
individualmente, permitindo-se, dessa maneira, traçar um comparativo entre os desempenhos das técnicas empregadas neste 
trabalho.  

 


