
WORKSHOP: \Avan�os em Tomogra�a ECT e CT:Problemas e Desa�os Computaionais no Brasil"Apresenta�~aoAs imagens de tomogra�a por transmiss~ao (CT) e por emiss~ao (ECT)[de p�ositrons (PET) e de f�otom �unio (SPECT)℄ onstituem, junto om as deressonânia magn�etia nulear, as prinipais ferramentas para a gera�~ao deimagens m�edias, para o diagn�ostio e a pesquisa em mediina. Dediamosesta sess~ao espeial a uma desri�~ao dos prinipais aspetos da evolu�~ao destapesquisa e de suas aplia�~oes no Brasil, entrando a disuss~ao nos problemasomputaionais, mas tamb�em em alguns aspetos t�enios e pol��tios. As qua-tro palestras abaixo, tem por objetivo apresentar um breve panorama do tema,tomando omo referênia o projeto tem�atio sobre o assunto �naniado pelaFunda�~ao de Amparo �A Pesquisa do Estado de S~ao Paulo (FAPESP), ompartiipa�~ao do Instituto do Cora�~ao da Universidade de S~ao Paulo (Divis~oesde Inform�atia e de Radiois�otopos), a Universidade Federal de S~ao Carlos(Departamento de Computa�~ao) e a Universidade Estadual de Campinas (De-partamento de Matem�atia Apliada).A Importânia de PET emMediina: Desenvolvimentoe Problemas no Brasil. Cl�audio Meneghetti (INCOR-USP, Servi�o de Radiois�otopos)Estaremos abordando o hist�orio de PET no Brasil, sua introdu�~ao edi�uldades, partiipa�~ao da CNEN/IPEN nesse proesso, nossa gest~ao junto1



ao governo, em espeial o MC&T, distribui�~ao atual e em futuro pr�oximo noBrasil, importânia do PET na ondu�~ao l��nia da mediina atual. Faremosainda um paralelo om o impato dessa tenologia no mundo desenvolvido.Finaniamento e Projetos Envolvendo Algoritmos paraa Reonstru�~ao Tomogr�a�a no Brasil. Sergio Furuie(INCOR-USP, Divis~ao de Inform�atia)Ser�a apresentado um panorama naional dos projetos orrespondentes eos respetivos �naniamentos da pesquisa e desenvolvimento de algoritmospara a reonstru�~ao tomogr�a�a a partir de proje�~oes. Em espeial ser�amostrado o projeto tem�atio FAPESP, ora em urso, voltado ao desenvolvi-mento de algoritmos em PET e SPECT, seus objetivos e alguns resultadospreliminares. Pretende-se tamb�em menionar parte da infraestrutura om-putaional dispon��vel em dom��nio p�ublio para o desenvolvimento desta �area,tais omo, simuladores de proje�~ao, visualizadores de imagens e ambientes deavalia�~ao.Algoritmos para PET: Problemas Num�erios e Com-putaionais Abordados no Projeto Tem�atio da FAPESP.�Alvaro Rodolfo De Pierro (UNICAMP-Matem�atia Apli-adaDesrevemos brevemente dois problemas importantes em PET: a pos-sibilidade de reonstruir as imagens a partir apenas dos dados de emiss~ao(sem orre�~ao pela atenua�~ao dos teidos) e omo, om esses dados, obter as2



onstantes dinâmias que araterizam o proesso �siol�ogio que est�a sendo es-tudado. Esses dois problemas geram di�uldades num�erias e omputaionaisonsider�aveis. Ap�os a desri�~ao dos modelos e os algoritmos propostos pararesolvê-los, disutimos essas di�uldades.Um Relaionamento entre as �Areas de Tomogra�a eReonheimento de Padr~oes. Nelson Masarenhas (UFSCAR-Computa�~ao)Apresenta-se um trabalho de uso de t�enias de reonheimento es-tat��stio de padr~oes sobre imagens de tomogra�a omputadorizada (CT) adquiri-das om m�ultiplas energias. Foram analisadas quatro imagens utilizando doislassi�adores pontuais (um supervisionado, baseado no rit�erio de m�aximaverossimilhan�a e um n~ao supervisionado utilizando um algoritmo de aglom-era�~ao de dados) e um lassi�ador estat��stio om texto espaial (o lassi�-ador ICM - "Iterated Conditional Modes"). Foram tamb�em realizados pro-essos de redu�~ao de dimensionalidade por sele�~ao de um subonjunto dasimagens de m�ultiplas energias ou por transforma�~ao linear de prinipais om-ponentes. Os resultados obtidos mostraram-se de aordo om as urvas dosoe�ientes de atenua�~ao linear dos materiais enontrados nas imagens.
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