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1. Objetivos
Avaliar as principais técnicas de extração de
caracterı́sticas utilizadas na área de reconheci-
mento de caracteres manuscritos com o objetivo
propor uma metodologia para o mapeamento
de dados contı́nuos contidos em formulários
médicos relacionados à doença de Crohn.

2. Material e Métodos
O problema do reconhecimento de caracteres
manuscritos tem sido estudado há décadas e
muitas técnicas foram propostas na tentativa de
solucionar esse problema [1]. Nesse contexto,
as estratégias geralmente adotadas pelos siste-
mas de reconhecimento de caracteres consis-
tem nas seguintes etapas: Digitalização; Pré-
processamento; Extração de Caracterı́sticas;
Classificação e Pós-processamento [2].

A etapa de Extração de Caracterı́stica é
fundamental para obter sucesso em sistemas
de reconhecimento de caracteres manuscritos.
Desse modo, neste trabalho foram pesquisadas
e avaliadas algumas das principais técnicas de
extração de caracterı́sticas propostas na litera-
tura [1], as quais são apresentadas na Tabela 1.

A avaliação do desempenho dessas técnicas
foi realizada utilizando um subconjunto de
1000 dı́gitos extraı́dos da base de imagens de
números da MNIST, sendo que para cada classe
de dı́gito foram selecionadas 100 imagens ale-
atoriamente. Para a etapa de Classificação foi
aplicado o método Multilayer Perceptron utili-
zando a técnica de Validação Cruzada com 10
partições. Essa configuração foi submetida a
duas estratégias de classificação: a primeira
abordagem utilizou cada uma das técnicas indi-
vidualmente para a construção de modelos para
classificar os caracteres e na segunda aborda-
gem foi realizada a classificação por meio da
combinação de todas as técnicas apresentadas.

3. Resultados e Discussão
Constatou-se que para a primeira estratégia
adotada, considerando cada técnica de extração
de caracterı́sticas separadamente, a técnica que
obteve melhor resultado foi Perfis de Contorno,
com taxa de Erro Médio de 3,45%, enquanto
para a estratégia de aplicação conjunta foi obtida
uma taxa de Erro Médio de 0,82% com Desvio
Padrão de 0,96%.
Tabela 1: Valores do Erro Médio (EM) e Desvio Padrão (DP)

das técnicas avaliadas individualmente.

Técnica utilizada EM DP
Perfis de Contorno 3,45 1,70

Histogramas de Projeção 10,08 3,11
Zoning 12,67 3,45

Gradient Direction 27,78 3,58
ChainCode Direction 31,57 5,06
Codificação Radial 46,26 4,45

Momentos Invariantes 54,52 4,43
Intersecções com Linhas Retas 52,05 4,13

Pontos Finais 68,91 3,70
Junções 78,00 3,78

4. Conclusões
Por meio da avaliação preliminar dessas
técnicas foi possı́vel observar que a utilização
conjunta de diferentes métodos de extração de
caracterı́sticas pode alcançar melhores resulta-
dos, pois dificilmente um único método proverá
informações suficientes para descrever por com-
pleto um caractere.
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