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Resumo—Over the last years, neonatal face analysis has
allowed the investigation and creation of non-invasive methods
that enable classification of painful stimulus in newborns. In
this context, changes on facial movements and expression have
provided relevant scientific information and clinical significance,
since they describe the presence of the pain itself perceived
by the newborns. In this work, we propose and implement a
computational framework that uses triangular meshes, with the
goal of generating high resolution spatially normalized atlases
potentially useful for automatic neonatal pain assessment.
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I. INTRODUÇÃO

A dor é uma caracterı́stica inerente à vida em si, expressa
em todos os organismos vivos que possuem sistema nervoso
central [1] e serve para indicar que algo está errado. É um
alerta que gera incômodo, uma experiência emocionalmente
ruim e evitada conscientemente, apesar de ser essencial para
nossa sobrevivência, pois sinaliza a presença de dano corporal
ou ameaça de morte, promovendo um comportamento de fuga
[2]. Devido a essas caracterı́sticas, há séculos, o alı́vio da
dor tem sido tópico de estudos, desde tratamentos elétricos
até a evolução dos tratamentos farmacológicos com derivados
opioides, como morfina, e outros analgésicos [3].

Para seres humanos adultos, a dor pode ser facilmente
identificada por meio de expressões e indicações objetivas, e
tal identificação somente não é possı́vel quando o indivı́duo se
encontra inconsciente, sendo necessária a aplicação de técnicas
subjetivas [4]. Em lactentes pré-verbais, entre os quais se
incluem os recém-nascidos, existe, no entanto, uma dificuldade
maior em identificar a dor, principalmente em quais nı́veis
esta se manifesta, devido à impossibilidade de comunicação
verbal direta e objetiva. Nestas situações, a identificação da
dor se dá por meio da análise de ações e reações, não ne-
cessariamente objetivas, do recém-nascido frente ao estı́mulo
desagradável, potencial causa de dor [4]. Tal dificuldade se dá
em um contexto bastante adverso, pois o recém-nascido, dada
a sua imaturidade neurológica, é mais sensı́vel e susceptı́vel
a experiências ruins como dor e estresse, que podem trazer
complicações no desenvolvimento a curto e médio prazos,
com impacto negativo na evolução neurológica, cognitiva e
psiquiátrica deste indivı́duo [5]–[8].

Recentemente, tem havido um interesse crescente em com-
preender as respostas comportamentais relacionadas à dor
baseadas, principalmente, em expressões faciais [8]–[16]. A

análise automática de dor em imagens faciais é um tópico
emergente em inteligência artificial dado o aumento de de-
manda por monitoramentos de dor contı́nuos e consistentes
em clı́nicas e centros de saúde de recém-nascidos. Esse
aumento considerável no interesse pela utilização de métodos
de aprendizagem de máquina e visão computacional com o
intuito de analisar expressões faciais de dor em recém-nascidos
se dá pelo fato de que das várias modalidades de expressão
não verbal (por exemplo, movimento corporal, vocalizações),
a atividade facial pode fornecer a informação mais sensı́vel,
especı́fica e acessı́vel sobre a presença, natureza e gravidade
da dor ao longo da vida, desde a infância [17] até a idade
avançada [18].

No entanto, diferenças de iluminação e também variações
posicionais dos bebês no momento da captura das imagens
não são obviamente discriminantes para o fenômeno dor, e
acabam atrapalhando a análise computacional posterior. Isto
dado o fato de que a maioria dos trabalhos nesta área foram
desenvolvidos utilizando modelos de face que se baseiam
em diferença da distância entre pontos fiduciais da face, ou
seja, é extremamente necessário que os dados originais sejam
normalizados espacialmente, garantindo que haja uma corres-
pondência no momento da comparação entre esses pontos.

A principal contribuição deste trabalho é descrever e imple-
mentar uma metodologia de normalização espacial de ima-
gens faciais de recém-nascidos por meio de uma estrutura
bem definida de passos computacionais. Mais especificamente,
propomos e implementamos um framework computacional
que combina posicionamento de pontos de referências (landk-
marks) faciais e registro não-rı́gido de imagens, utilizando
funções triangulares. Para a construção do atlas de imagens
de faces de recém-nascidos, o framework proposto baseia-
se em trabalhos multidisciplinares anteriores aplicados para
combinação de faces [19]–[21], registro de imagens médicas
[22], construção de atlas cerebral [23], [24] e morfologia facial
[25].

As seções restantes deste artigo são descritas a seguir.
Apresentamos na seção II uma breve descrição das bases de
imagens de face de recém-nascidos utilizadas aqui. Na seção
III, explicamos o framework proposto para a construção do
atlas das imagens faciais e para extração de caracterı́sticas
de dor a serem utilizadas na análise multivariada. Todos os
experimentos realizados e seus correspondentes resultados são
apresentados na seção IV. Por fim, apresentamos as conclusões
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