
HRIMAC és un cercador de casos que utilitza 
com a “query” les imatges mamogràfiques d’un 
cas sobre el qual es pretén emetre un diagnòstic. 
Cada cerca proporciona un conjunt limitat de 
casos amb característiques molt similars a la 
mamografia que s’està estudiant. L’anàlisi 
d’aquests casos pot ajudar al radiòleg a 
diagnosticar amb més garanties d’èxit i 
augmentar d’aquesta forma el grau d’eficàcia en 
la interpretació.

La feina que estem duent a terme al projecte 
HRIMAC s’encamina doncs, en dues vessants: 

1)  detecció automàtica d’anormalitats
2) organització, indexació i recuperació

de casos.

Cerca de documentació complementària en bases de dades de 
mamografies digitals per ajudar en el diagnòstic precoç
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En aquest treball presentem HRIMAC un projecte d’investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i els Fons FEDER, on hi participa la UdG, la URL i l’Hospital 
Dr. Josep Trueta. HRIMAC (Herramienta de Recuperación de Imágenes Mamográficas por Análisis de Contenido) és un projecte per construir una eina per accedir a bases 
de dades d’imatges i casos de mamografia per extreure-hi informació rellevant. Avui en dia, existeixen poques bases de dades d’ús públic, però no tenim cap mena de 
dubte que en un futur proper, els hospitals disposaran de les seves bases de dades digitals. És en aquest sentit que entenem HRIMAC com un projecte revolucionari  i 
innovador que permetrà accedir a aquesta informació.

Què tenim aquí? Podria ser un nòdul, 
potser caldria biopsiar,...  Hmm...
HRIMAC, que en penses d’això? Hem 
tingut  casos similars?

Si. Aquest cas és molt semblant. El 
mateix teixit,... i vam haver 
d’extirpar. Sort que no ho hem 
detectat massa tard.
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Fig 1. Exploració radiològica
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Un futur projecte presentarà un prototipus d’aplicació informàtica que 
permeti construir, visualitzar i navegar a través d’un model físic 3D de la 
mama. Estem pensant en fusionar diferents fonts d’informació.
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Fig 2. Detecció automàtica de 
lesions
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