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Contexto
Com a evolução dos dispositivos de armazenamento e das redes de computadores, vídeos digitais têm
assumido um importante papel em aplicações multimídia. No contexto médico, diferentes modalidades
de vídeos são empregadas em tarefas como diagnóstico, monitoramento de procedimentos e cirurgias, e
sistemas de auxílio à educação médica. Técnicas automatizadas para análise, interpretação e recuperação
de vídeos são importantes para se aproveitar todo o seu potencial dentro do contexto médico. A
Recuperação de Vídeos Baseada em Conteúdo (CBVR – Content-Based Video Retrieval) é uma abordagem
que pode ser utilizada nesse contexto para diversas finalidades como: suporte à tomada de decisão ao
possibilitar que o médico consulte casos semelhantes a um dado caso atualmente em análise; definição
de bases de vídeos para treinamento e educação médica; e classificação de anomalias por meio da
identificação de casos semelhantes. Apesar de existirem diversos trabalhos na literatura que contemplam
CBVR, a junção de extratores de imagem e som é pouco explorada e inédita no contexto médico.

Objetivo
O objetivo principal do projeto consiste em definir, implementar e avaliar técnicas de CBVR, considerandose características de imagem e som, que possam ser empregadas para a identificação de trechos de
interesse em vídeos provenientes de resultados de exames médicos.

Método
Pretende-se neste projeto estudar e combinar características de som com características visuais em CBVR.
Para tanto, as etapas metodológicas definidas são: condução de estudo teórico para levantamento do
estado da arte com relação ao tema, identificação de extratores e possíveis estudos de caso;
implementação de extratores de características; implementação de um protótipo de CBVR; condução de
experimentos; e análise e discussão de resultados.

Resultados esperados
Computacionalmente, espera-se que a abordagem proposta seja relevante para melhorar o nível de
descrição de vídeos e, consequentemente, os resultados de recuperação. Com isso, espera-se obter um
protótipo de sistema de auxílio ao diagnóstico eficiente para a área de aplicação.

Conclusões
O projeto visa à implementação e à avaliação de técnicas de CBVR no contexto de análise de vídeos
provenientes de exames médicos. Espera-se com tal trabalho produzir contribuições tanto para a área de
Computação quanto para a área de aplicação, viabilizando tecnologias para análise automatizada de
vídeos e suporte ao diagnóstico.

