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Resumo da Dissertação: 
 

As redes neurais artificiais estão entre as alternativas para segmentação de imagens. As funções objetivo comumente utilizadas para 
treinamento de redes neurais, em especial o erro quadrático médio, podem não corresponder ao critério de avaliação mais adequado para 
uma dada tarefa de segmentação de imagens. Visando melhorias na segmentação de imagens médicas, é desejável que tais ferramentas 
forneçam resultados otimizados segundo determinados critérios de qualidade. O presente trabalho propõe, analisa e avalia índices de 
qualidade para o treinamento de redes neurais supervisionadas visando a segmentação de imagens médicas. Diferentes medidas de erro 
foram otimizadas por enxame de partículas para uma rede de perceptrons de múltiplas camadas. Os índices propostos foram em geral 
superiores ao erro quadrático, produzindo segmentações melhores e mais rapidamente, conforme os critérios de avaliação estabelecidos. 
Relações matemáticas envolvendo alguns índices são apresentadas. Um sistema computacional para segmentação de lesões de esclerose 
múltipla foi construído, no qual uma rede neural otimizada com um índice combinado é capaz de produzir resultados próximos ao estado da 
arte. 

Palavras-chave: Índices de Qualidade; Segmentação de Imagens; Redes Neurais Artificiais; Otimização por Enxame de Partículas. 

Abstract: 

Artificial neural networks are among the alternatives for image segmentation. The objective functions commonly used for training neural 
networks, in particular the mean squared error, may not correspond to the most appropriate evaluation criterion for a given image 
segmentation task. In order to improve the segmentation of medical images, it is desirable that such tools provide optimized results according 
to certain quality criteria. The present work proposes, analyzes and evaluates quality indices for supervised neural networks training aiming at 
segmentation of medical images. Different error measures were optimized by particle swarm for multilayer perceptron networks. The 
proposed indices were in general superior to squared error, producing better and faster segmentations, according to the established 
evaluation criteria. Mathematical relationships involving some indices are presented. A computational system for segmenting lesions of 
multiple sclerosis was constructed, in which a neural network optimized with a combined index produced results close to state-of-art methods. 
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