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Introdução 

Pesquisadores de ciência da computação que utilizam deep learning 

demonstraram melhorias significativas no desempenho em tarefas de visão 

computacional, incluindo classificação de imagens, detecção de objetos, reconhecimento 

de fala, tradução de idiomas e processamento de linguagem natural. Recentemente, 

esses algoritmos têm sido aplicados à imagenologia médica em diversos contextos 

clínicos, como para a pesquisa de características genéticas em gliomas de baixo grau [1], 

estimativas da idade óssea [2] e detecção de achados críticos em tomografias 

computadorizadas (TCs) [3]. 

Embora esta tecnologia tenha um potencial disruptivo, é inútil se não atingir um 

bom desempenho. Há muitas maneiras de melhorar o desempenho de um modelo, por 

exemplo, redimensionar ou adquirir mais dados, seleção de recursos, ajustes do algoritmo 

ou até mesmo a combinação de modelos. 

Atualmente, não há nenhuma regra ou diretriz padrão para o treinamento de redes 

neurais convolucionais (CNN) no campo do diagnóstico por imagem. A seleção de todas 

as variáveis na metodologia de treinamento é realizada de maneira empírica, o que pode 

ser extremamente trabalhoso, tomando o tempo e recursos de instituições e 

pesquisadores para a sua implementação na prática diária. 

Em pesquisas sobre a influência dos dados em deep learning, muito tem sido 

discutido sobre a necessidade de grandes conjuntos de imagens médicas de alta 

qualidade e devidamente anotadas para o treinamento de redes neurais convolucionais 

(CNNs) [4], que, no entanto, são pouco disponíveis. Embora a quantidade de dados 

necessária realmente dependa da variabilidade observada no processo em estudo [5], o 

impacto das características das imagens médicas no treinamento de aprendizagem 

profunda foi minimamente explorado. 

Embora as imagens médicas usualmente sigam regulamentações de alta 

qualidade e vários padrões nos metadados do arquivo DICOM, como tamanho da matriz, 

densidade de pixels e resolução de bits, os achados nestes exames podem ter 

apresentações variadas, com uma ampla gama de texturas, tamanhos e formatos para 

cada modalidade de imagem. 

Neste estudo, demonstraremos como o tamanho e a atenuação de lesões em 

tomografias computadorizadas de crânio podem influenciar o treinamento e o 

desempenho final de CNNs, servindo para futuras pesquisas e para possíveis soluções 

em deep learning na radiologia. 



 

Materiais e Métodos 

 

Este estudo foi conduzido com aprovação do conselho de ética institucional. 

Um total de 100 cortes de tomografias de crânio sem contraste (NCHCT) normais 

anonimizados foram obtidas por busca online através do Google e inicialmente 

consideradas. Estudos degradados por movimento, artefatos, inclinados e pós-operatórios 

foram excluídos desta pesquisa. 

Para cada um dos testes a seguir, as imagens foram randomizadas nos grupos de 

treinamento (65%), validação (15%) e teste (20%). Uma rede neural convolucional 

profunda personalizada foi treinada a partir do zero usando estes dados e o seu 

desempenho final foi medido para cada grupo para treinamento e validação. 

No Teste 1, avaliamos como o tamanho de um achado específico influenciaria a 

capacidade de um modelo classificar imagens ao introduzir lesões sintéticas homogêneas 

nas imagens normais, em três tamanhos diferentes, mantendo-se a atenuação constante 

(86% da IME - intensidade máxima da escala): pequeno (5 pixels de raio, n = 100), médio 

(10 pixels raio, n = 100) e grande (30 pixels de raio, n = 100) (Figura 1). 

Para avaliar se estes resultados também eram válidos para lesões reais, 

reproduzimos a mesma metodologia no Teste 2, comparando as curvas de aprendizado 

para hemorragias intraparenquimatosas reais (AVCHs) (n = 100) em estudos adquiridos 

por meio de pesquisa onine Google, sendo classificados por tamanho. Estas imagens 

foram então organizadas em dois grupos: pequenas hemorragias (n = 50) e grandes 

hemorragias (n = 50), como demonstrado na Figura 2. O algoritmo também foi treinado 

utilizando os cortes de tomografias normais sem contraste já descritos (n = 100). 

Por fim, o teste 3 abordou como atenuações diferentes afetariam a habilidade de 

classificação de um modelo. Para este teste, lesões homogêneas foram novamente 

introduzidas, mas desta vez foram classificadas por atenuação, mantendo-se a dimensão 

constante (10 pixels de raio); utilizou-se lesões sintéticas isoatenuantes (50% da IME, n = 

100), de baixa atenuação (76% da IME, n = 100), média atenuação (78% da IME, n = 100) 

e de alta atenuação (86% da IME, n = 100) para treinamento, como demonstrado na 

Figura 3. 

 

 

 

 



 

 

Exemplos de dados do Teste 1  

 

Figura 1: Exemplos do conjunto de dados do Teste 1, contendo três tamanhos diferentes 

de lesões de hiperatenuantes homogêneas: (a.) Pequenas (5 pixels de raio), (b) médias 

(10 pixels de raio) e (c.) Grandes (30 pixels de raio). O teste 1 teve como objetivo avaliar 

como o tamanho de um achado de imagem pode influenciar a habilidade de classificação 

do modelo. 

 

 

 

 

 



 

Exemplo de dados do Teste 2 

 

Figura 2: Exemplos do conjunto de dados do Teste 2, organizados em dois diferentes 

tamanhos de hemorragias intracerebrais reais: (a.) Pequenas e (b.) Grandes. Estas 

imagens foram adquiridas a partir de uma pesquisa online Google para hemorragias 

intracranianas, a fim de avaliar se os resultados do Teste 1 seriam semelhantes para 

imagens com lesões reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemplo de dados do Teste 3 

 

 

Figura 3: Exemplos do conjunto de dados do Teste 3, contendo quatro diferentes 

atenuações homogêneas: (a.) alta atenuação, (b.) média atenuação, (c.) baixa atenuação 

e (d.) isoatenuante. O teste 3 teve como objetivo avaliar como a atenuação de um achado 

poderia influenciar a habilidade de classificação do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados 

 No Teste 1 (Figura 4), houve uma diferença significativa nas curvas de validação 

do algoritmo para diferentes tamanhos de lesão. O melhor desempenho foi obtido para o 

grupo lesões maiores, alcançando melhor acurácia em menos épocas, com acurácia de 

0,99 (IC 95%, 0,93 – 1,0), seguido do treinamento realizado com lesões de tamanho 

médio, que alcançou acurácia de 0,91 (IC 95%, 0,86 -  0,96). O pior desempenho foi 

observado para o grupo de lesões menores, com acurácia de 0,82 (IC 95% 0,73 – 0,91) 

(Figura 5).  

 A comparação entre as lesões grandes e médias com o teste t resultou em um  

p = 5x10-11, e a comparação entre tamanho médio e pequeno resultou em p = 4x10-10, 

demonstrando, portanto, resultados estatísticamente significativos. 

 

 

Figura 4: Imagem conceitual do treinamento e validação do algoritmo para o Teste 1 

(diferentes tamanhos de lesão). NCHCT = estudo de tomografia computadorizada sem 

contraste. 

 

 



 

 

Figura 5: Curvas de aprendizado para (a.) perda e (b.) acurácia do grupo de validação 

para três tamanhos de lesão diferentes (Teste 1). Houve uma variação significativa no 

desempenho entre os grupos de treinamento, especialmente em menos épocas. 

O teste 2 é representado na Figura 6. Este avalia as curvas de aprendizado para 

pequenas e grandes hemorragias intracerebrais reais. O melhor desempenho foi obtido 

para grandes AVCHs, com acurácia de 0,88 (IC 95%, 0,81 – 0,94), em comparação com 

pequenos AVCHs, que atingiram 0,78 de acurácia (IC 95% 0,68 – 0,87) (Figura 7). O teste 

t resultou em uma diferença significativa, com p = 2,08x10-9. 

 

Figura 6: Imagem conceitual do treinamento e validação do algoritmo para o Teste 2 

(Hemorragias intracranianas reais). NCHCT = estudo de tomografia computadorizada sem 

contraste. 

 



 

 

Figura 7: Curvas de aprendizado para (a.) perda e (b.) acurácia do Teste 2. Observa-se 

uma distinção no desempenho entre os grupos de treinamento em menos épocas, com 

diferença estatisticamente significativa entre a acurácia final dos dois grupos. 

  

Para o Teste 3 na Figura 8, foi observada uma diferença significativa nas curvas 

de aprendizado do algoritmo para diferentes valores de atenuação da lesão. O melhor 

desempenho foi para as lesões sintéticas de maior atenuação, alcançando maior acurácia 

em menos épocas, com acurácia de 0,94 (IC 95%, 0,89 – 0,99), seguido do treinamento 

realizado com lesões de atenuação média, que atingiu acurácia de 0,86 (IC 95% 0,74 - 

0,98). O pior desempenho foi observado para o grupo com lesões de menor atenuação, 

com uma acurácia final de 0,5 (IC 95% 0,4 – 0,6) (Figura 9). O teste t mostrou diferença 

significativa entre o grupo de alta atenuação e os demais grupos, respectivamente, p = 

1,8x10-5, 1,07x10-5, 1,05x10-5. Os grupos médio-alto e médio-baixo não diferiram, com um 

valor de p = 3,3x10-1. Os grupos médio-alto e médio-baixo diferiram do grupo isoatenuante 

com p = 3,17x10-25 e p = 3,13x10-22, respectivamente. 

 

Figura 8: Imagem conceitual de treinamento e validação do algoritmo para o Teste 3 

(atenuações diferentes). NCHCT = estudo de tomografia computadorizada sem contraste. 

 

 



 

 

Figura 9: Curvas de aprendizado para (a.) perda e (b.) acurácia do Teste 3, 

demonstrando uma variação significativa no desempenho entre os grupos de treinamento 

para lesões de diferentes atenuações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discussão 

Neste estudo, nosso método de inteligência artificial demonstrou alta acurácia na 

detecção de grandes lesões hiperatenuantes, com desempenho menor, mas razoável, 

para detectar pequenas lesões de menor atenuação. Os resultados gerais sugerem que 

as redes convolucionais podem apresentar variações no desempenho para classificação 

de imagens médicas, dependentes das características da lesão como tamanho e 

atenuação. 

Em outras indústrias, observa-se que as características de um input podem levar a 

erros do algoritmo. Pei et al [11] desenvolveram uma estrutura automatizada para testar 

sistematicamente os sistemas de deep learning, e mostraram como pequenas variações 

de brilho podem levar a acidentes automobilísticos no caso de carros autônomos. 

Pesquisadores na área da radiologia e diagnóstico por imagem também 

observaram falhas dos sistemas de visão computacional para a detecção de pequenos 

achados isoatenuantes. Prevedello et al [3] desenvolveram dois algoritmos 

personalizados para detectar simultaneamente diversos achados urgentes em TCs de 

crânio, com sensibilidade de 90% e especificidade de 85% para hemorragia, e 

observaram que pequenos hematomas subdurais crônicos eram comuns na avaliação dos 

estudos falso-negativos. 

Cao et al [6] avaliaram o desempenho de vários métodos avançados de detecção 

que utilizam deep learning na localização de tumores em imagens de ultrassonografia de 

mama, e descobriram que a rede neural de detector multibox único (SSD300) teve o 

melhor desempenho geral porque utilizou imagens em 300 × 300 pixels. Como a região 

do tumor ocupava boa parte destas imagens, isso levou a um melhor desempenho do que 

a outras CNNs. 

Redes neurais convolucionais são biologicamente inspiradas, e tentam reproduzir 

os mecanismos observados nas áreas perceptivas cerebrais [1 – 5]. No entanto, uma 

desvantagem das redes neurais convolucionais é a incapacidade de se identificar 

precisamente como o algoritmo atingiu a sua conclusão, este tem o potencial de funcionar 

como uma black-box [3]. 

Embora se espere que as redes neurais detectem mais facilmente grandes lesões 

que se destacam do restante da imagem, já foi demonstrado, por meio de ataques 

adversários, que alterando apenas um pixel é possível confundir até mesmo algoritmos de 

alto desempenho [8 – 10]. 



 

Se o modelo comete um mesmo erro de maneira consistente, ao fornecer um 

número maior de exames semelhantes ao que gerou o erro em questão, é possível 

melhorar seus resultados. No entanto, em certas situações, falhas são causadas por 

limites inerentes da rede, e somente aumentar a quantidade de dados no treinamento não 

será suficiente para resolve-las.  

Por exemplo, ao saber que pequenos hematomas subdurais isoatenuantes 

tendem a não ser detectados, pode-se utilizar redes geradoras adversárias (GANs) para 

aumento de dados antecipadamente [8] e criar imagens sintéticas para melhorar a 

acurácia de um modelo para esta condição. 

Como limitações deste estudo, observamos que embora as lesões do Teste 3 

apresentem diferentes intensidades de cor, correlacionar esta diferença com atenuações 

da Escala Hounsfield poderia ser mais aplicável à radiologia.  

Maior variedade de tamanhos e atenuações, além de outras características como 

formas e heterogeneidades, precisam ser estudados para compreendermos melhor as 

consequências no treinamento das redes neurais. A relação destas características com o 

volume de dados nos grupos de treinamento também é tema para pesquisas mais 

aprofundadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão 

 

Os algoritmos de deep learning, apesar de apresentarem capacidades 

impressionantes, frequentemente demonstram comportamentos inesperados ou 

incorretos em alguns casos, por diversos motivos, como dados de treinamento 

tendenciosos, overfitting e underfitting dos modelos [11]. Na medicina, estes 

comportamentos podem levar a consequências desastrosas. 

Enquanto em outras indústrias tem sido extensivamente estudado como certas 

características da imagem poderiam confundir redes neurais convolucionais, na radiologia 

ainda faltam pesquisas sobre este assunto. Nossas descobertas apoiam a necessidade 

de mais investigações nas variações dos dados que possam levar a erros dos algoritmos 

para aplicações médicas. 
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