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INTRODUÇÃO: 

É fato que a área de inteligência computacional tem se tornado cada vez mais popular, seja 

dentro ou fora do ambiente acadêmico. Esse aumento de popularidade tem a versatilidade das 

aplicações da inteligência computacional como um de seus principais propulsores, afinal, é possível 

aplicá-la nas mais diversas áreas do conhecimento. Em particular, a área médica tem se beneficiado 

bastante com o desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem profunda (deep learning) que buscam 

auxiliar no diagnóstico de problemas de saúde, como o câncer. 

Além disso, o uso de Redes Neurais Convolucionais (sigla CNNs, adotada do inglês) para 

resolver problemas da área médica tem se tornado cada vez mais frequente e diversificado. Já é possível 

ver uma grande quantidade de técnicas e arquiteturas de rede utilizadas para a resolução dos mais 

diferentes problemas, como o diagnóstico de transtornos do espectro autista, detecção de câncer de 

pâncreas e muitos outros. Além disso, uma área dentro do escopo das CNNs que tem recebido crescente 

atenção é a dos modelos generativos, em especial as Redes Adversárias Generativas (sigla GANs) [4]. 

As GANs têm obtido excelentes resultados em vários âmbitos, dentre eles a área médica, que consegue 

tirar proveito do seu alto potencial generativo e também da sua capacidade de extração de 

características. 

Desse modo, este projeto tem como objetivo efetivar a construção de um modelo de CNN que 

contém uma GAN com o uso de estratégias de introdução de ruído, visando aplicá-lo para auxiliar a 

identificação de câncer de mama. Este câncer é o mais comum entre mulheres no país e possui altas 

chances de cura caso seja diagnosticado com antecedência, o que reforça a relevância de buscar 

métodos mais eficientes para o seu diagnóstico ser feito da forma mais efetiva e precoce possível. 

METODOLOGIA: 
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Para a efetivação do projeto, foi inicialmente feita uma revisão bibliográfica junto a um estudo dos 

conceitos envolvidos e necessários para o desenvolvimento do projeto, envolvendo aspectos teóricos e 

práticos de aprendizado de máquinas, arquiteturas de redes já bem estabelecidas, GANs e tópicos mais 

gerais de visão computacional aplicados às áreas médicas. Para a implantação do método de introdução 

de pesos nas classes, foram estudados com mais direcionamento conceitos como diferenciação 

automática, descida e atualização de gradientes, otimizadores e maneiras de implementá-los através do 

uso de bibliotecas da linguagem Python. Importante ressaltar que todos os códigos construídos para o 

projeto foram feitos em Python, com uso extenso de bibliotecas comuns no desenvolvimento de 

algoritmos de aprendizado de máquinas e ciência de dados como Tensorflow, Keras, NumPy e Pandas, 

entre outras. 

Em seguida, foram então desenvolvidos algoritmos para o processamento das imagens da base 

de dados, que executavam as tarefas como a obtenção das regiões de interesse, redimensionamento 

para o tamanho adequado e rotulamento junto às imagens inteiras como a preparação do dataset de 

treino. Foi utilizada a base de dados DDSM [6], que contém imagens de mamografias no formato LJPEG 

e arquivos overlay associados com informações necessárias para a extração das regiões de interesse, 

caso a imagem em questão possua alguma massa ou calcificação possivelmente associada a câncer. 

Depois de convertido do formato LJPEG para PNG e rotulado, o dataset DDSM possui 9852 

imagens para treino, sendo 7955 positivas (divididas em 6184 mamografias normais e 1771 com alguma 

massa ou calcificação benigna) e 1897 negativas. Para a obtenção dos recortes, foi implementado um 

código com a função de encontrar o maior quadrado que contém a região de interesse descrita no 

arquivo overlay associado, extraí-lo para uma nova imagem e alterar seu tamanho para32 × 32. No caso 

dos recortes, foram obtidas 4133 imagens, sendo 2021 positivas, ou seja, contendo alguma massa ou 

calcificação maligna, e 2112 negativas. 

Para o processamento das imagens, foram construídas 4 variações de uma CNN, todas 

baseadas no modelo proposto por [1], descritas e representadas abaixo: 
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Uma CNN implementada de maneira idêntica à arquitetura DiaGRAM, treinada com os recortes e as 

imagens inteiras. 

Uma CNN que contém apenas a região que é treinada com os recortes das mamografias, isto é, a 

GAN (composta pelo gerador, rede de extração de características e discriminante) e sua parte de 

classificação dos recortes (classificador). 

Uma CNN que será treinada com os recortes e as imagens inteiras, porém sem a parte generativa, 

isto é, dividida em rede de extração de características, classificador e rede de classificação 

estendida. 

 

Figura 1: Arquitetura DiaGRAM. 

 

Figura 2: Arquitetura DiaGRAM modificada de modo a conter apenas suas partes treinadas por recortes de 
imagens. 
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Uma CNN que contém apenas a região que é treinada com as imagens inteiras, isto é, dividida em 

rede de extração de caraterísticas e rede de classificação estendida. 

 Para o treinamento, foram amplamente utilizadas técnicas de data augmentation para melhor 

aproveitamento da base de dados. Utilizou-se primariamente rotações aleatórias das imagens no 

intervalo[0,
𝜋

2
]e espelhamentos aleatórios em relação ao eixo y. Além disso, em busca da obtenção de 

melhores resultados, também utilizou-se técnicas de combinar as imagens geradas pela GAN com as 

originais para o treino da rede, visto que não foi possível estabilizar a parte generativa de modo que as 

imagens geradas sejam comparáveis às reais. 

 Além disso, foi implementado o modelo de NLC - utilizado em [2] e descrito em [3] - para a 

introdução de um sistema de pesos nos exemplos. Porém, por conta de dificuldades computacionais e 

da instabilidade da parte generativa da rede, os testes realizados nessa frente não foram significativos 

para garantir a eficiência dessa estratégia. 

 

  

Figura 4: Arquitetura DiaGRAM modificada de modo a conter apenas suas partes treinadas por 
imagens inteiras 

 

Figura 3: Arquitetura DiaGRAM modificada de modo a retirar sua parte generativa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Por conta de dificuldades computacionais, alterou-se a ideia de utilizar as imagens inteiras de 

tamanho256 × 256pela de fixar o trabalho com os recortes. Portanto, a rede treinada com apenas os 

recortes foi amplamente utilizada e modificada em termos de arquitetura e parâmetros a fim de obter 

melhores resultados. Em específico, a parte da GAN se mostrou extremamente sensível e difícil de 

estabilizar, tendo sido experimentadas outras arquiteturas que visaram simplificar a quantidade de 

parâmetros da rede e melhorar sua capacidade generativa. No fim, confirmou-se que a melhor 

arquitetura de rede foi a proposta por [1]. Além disso, como citado anteriormente, as imagens produzidas 

pela GAN não foram equiparáveis às reais, de modo que uma estratégia que se mostrou eficiente para 

a melhora dos resultados foi a de combinar as imagens geradas com as originais da base de dados e 

utilizar essa nova imagem combinada para o treino da rede. Mesmo assim, embora tenham-se obtido 

melhorias nos resultados da GAN, as acurácias obtidas pela rede completa treinada pelos recortes não 

ultrapassou os 51% na primeira centena de iterações de treino. 

Por fim, é planejado o aprofundamento dos testes relativos à eficiência da GAN e à eficácia dos 

métodos de combinação das imagens anteriormente citado e da introdução de pesos nas classes. 

Importante citar que para o seguinte mês será possível obter acesso a uma GPU no laboratório de 

pesquisa, o que possibilitará a realização de testes de maneira muito mais rápida e eficiente, buscando 

adequar a rede de acordo com seus resultados para sua eventual melhora. 
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