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1 - INTRODUÇÃO  

As doenças renais são extremamente prevalentes na população em geral e 

frequentemente representam grandes desafios nos serviços de saúde. Como agravante, 

muitas vezes tais doenças têm seu diagnóstico retardado, o que faz com que muitos 

pacientes evoluam rapidamente para insuficiência renal crônica. Estima-se que cerca de 13% 

da população mundial seja acometida pela doença renal crônica (1), e que milhões morrem 

todos os anos por falta de acesso ao diagnóstico e tratamento adequado.    

Múltiplas são as causas que podem levar a doença renal crônica, cada uma delas 

determinando diferentes alterações estruturais e funcionais, fato que exige conhecimento por 

parte dos profissionais de saúde, em especial os radiologistas. Sabe-se, no entanto, que de 

forma geral, é possível suspeitar-se de algum distúrbio renal analisando fatores simples como 

o volume, a atenuação e os contornos renais, ao passo que qualquer alteração detectada 

nesses aspectos mereça um estudo direcionado mais específico para elucidação diagnóstica 

(1 - 3).   

Diante desse cenário, a inteligência artificial tem o potencial de exercer importante 

papel no diagnóstico e no controle evolutivo desses pacientes, já que, com o acelerado 

desenvolvimento dos hardwares e softwares de computação, associado a ao advento da rede 

convolucional, houve um aumento exponencial dos estudos direcionados ao seu 

aperfeiçoamento (4).  

A inteligência artificial compõe um dos braços da ciência computacional que se dedica 

a criação de sistemas que executam tarefas que normalmente requerem a inteligência 

humana. Dentro deste universo existe o conceito de “Machine Learning”, que representa um 

subcampo da inteligência artificial, no qual algoritmos são treinados para realizarem tarefas 

através do aprendizado de padrões provenientes de uma rede de dados, em detrimento de 

uma programação explícita. Classicamente, engenheiros especializados diferenciam e 

codificam características (padrões) que aparecem de diferentes formas nos dados e, assim, 

técnicas estatísticas são usadas para segregar e organizar os dados com base nessas 

características (4).  

“Deep Learning” é um subcampo de “Machine Learning” no qual o algoritmo aprende 

por si só os melhores padrões para classificar os dados fornecidos, de forma a refletir uma 

hierarquia das estruturas dos dados, na qual representações complexas são expressas na 

forma de representações simples. Propõe-se uma abordagem “do início ao fim”, aprendendo 

características simples (como atenuação, contornos e textura) e também componentes de 

maior complexidade (como formato, lesões ou órgãos), enaltecendo o caráter composicional 

das imagens (4).   

Um dos modelos clássicos do “Deep Learning” são as “redes neurais convolucionais” 

(RNC). Inspiradas no mecanismo biológico das redes neurais, consiste basicamente na 

aplicação de diferentes pesos a diferentes características dos dados, que são somadas e 

passadas por uma função de ativação não linear. Dessa forma, obtém-se decisões 

ponderando os diferentes padrões da rede de dados (4).  

A utilização da inteligência artificial no auxílio ao diagnóstico em exames de imagem 

cada vez mais deixa de ser uma perspectiva e torna-se uma realidade. Nesse sentido, 

técnicas de segmentação de órgãos abdominais em estudos tomográficos tem se tornado 

cruciais para os sistemas de diagnósticos automatizados por computadores, como as redes 

neurais convolucionais, já que, entre outras vantagens, possibilitam não só a análise 



qualitativa do órgão em questão, mas também aspectos quantitativos como volume e 

estimativas de limites anatômicos, no contexto, por exemplo, do estadiamento de neoplasias 

(5).  

Apesar da grande quantidade de estudos envolvendo segmentação renal em exames 

de tomografia computadorizada (5 - 7), poucos são aqueles que são direcionados 

exclusivamente aos exames sem administração de contraste endovenoso, protocolo utilizado 

com grande freqüência nos serviços de saúde, principalmente no contexto de insuficiência 

renal ou uropatia calculosa, por exemplo (8). Dessa forma, um estudo acurado de 

segmentação renal em exames sem contraste EV, pode trazer informações importantes, seja 

na detecção de focos de aumento ou redução da atenuação renal, seja na estimativa do 

volume, ambos aspectos que podem ser indicativos de alguma doença. 

 

2 - OBJETIVO  

O propósito deste estudo é desenvolver um modelo de segmentação renal que possa 

ser aplicado na rotina da prática médica, além de servir como ferramenta para criar uma base 

de imagens de rins segmentados para novos estudos futuros de inteligência artificial.  

 

3– MATERIAIS E MÉTODOS   

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

Um total de 30 exames (4675 cortes) de tomografias de abdome sem contraste que 

incluíam rins normais foram obtidos do sistema de arquivamento de imagens institucional e 

anonimizados. 

Estudos degradados por movimento, artefatos, inclinados e pós-operatórios foram 

excluídos desta pesquisa. Foram selecionadas apenas as séries com 3mm de espessura de 

corte. 

Foi realizada a segmentação manual do parênquima de ambos os rins em cada 

imagem utilizando as ferramentas manuais de delineação de região de interesse livre (Free 

ROI) do software de processamento de imagens Osirix. As imagens renais segmentadas 

foram exportadas e máscaras de rins normais foram geradas utilizando-se scripts em Python 

(exemplos nos itens B dos casos 1 a 6 na figura 1). As imagens e máscaras foram 

redimensionadas para 128x128 pixels para reduzir a carga computacional no treinamento da 

rede neural.  

Foi realizada divisão desse conjunto de dados entre os grupos treino, validação e teste 

(80%/10%/10%).  

A rede neural convolucional profunda U-Net (9) foi treinada a partir do zero usando o 

otimizador Adam. A função de custo escolhida foi a entropia binária cruzada e a métrica foi o 

coeficiente de similaridade Dice medido entre os dados obtidos manualmente e pelo 

algoritmo. O coeficiente de similaridade Dice varia de 0 a 1, sendo que o 1 representa a 

similaridade absoluta e 0 representa nenhuma similaridade. Foram selecionados visualmente 

3 casos que aparentavam ter similaridade ruim e 3 casos que aparentavam ter ótima 

similaridade. 



Foi realizado data augmentation com o intuito de aumentar o número de casos da 

amostra, realizando rotação e deslocamento aleatórios nos eixos xy. O desempenho final foi 

avaliado para os grupos treino, validação e teste.  

 

4- RESULTADOS  

O coeficiente de similaridade Dice entre a segmentação realizada de maneira manual 

e a realizada pelo algoritmo obtido em cada um dos grupos foi: 

• treino: 0.92  

• validação: 0.83  

• teste: 0.83  

Seguem abaixo seis exemplos dos quais 3 tiveram resultado visualmente ruim (casos 

de 1 a 3 na figura 1) e 3 tiveram, visualmente, ótimo resultado (casos de 4 a 6 na figura 1).  
 

Caso 1. Dice: 0.016  

 

       (A)                                (B)                                (C)                               (D)  

 

Caso 2. Dice: 0.016  

 

                  (A)                                (B)                                 (C)                               (D)  

 

Caso 3. Dice: 0.760  

 

                  (A)                                (B)                                (C)                             (D)  



 

 

Caso 4. Dice: 0.960  

 

                 (A)                                (B)                                    (C)                             (D)  

 

Caso 5. Dice: 0.944  

 

                   (A)                                (B)                                (C)                               (D)  

 

Caso 6. Dice: 0.941  

 

                  (A)                                (B)                                (C)                              (D)  

 

Figura 1. Seis casos de exemplos do grupo teste são mostrados nessa figura. Três deles (1 a 3) são exemplos 

de resultado ruim e outros 3 são exemplos de ótimo resultado (4 a 6). (A) demonstra a sobreposição (em verde) 

da segmentação manual e da segmentação predita pelo algoritmo. Os pixels da segmentação manual sem 

sobreposição estão em azul escuro e os da segmentação do algoritmo sem sobreposição estão em amarelo. (B) 

demonstra apenas a segmentação manual e (C) somente a segmentação predita pelo algoritmo. (D) mostra o 

corte de tomografia com a segmentação manual em verde, a predita em vermelho e a sobreposição da manual 

com a predita em amarelo. O coeficiente de similaridade Dice é indicado para cada caso.  
 

 

 

5- DISCUSSÃO  



As nefropatias são muito prevalentes na população mundial (1), e, na maioria das 

vezes, manifestam-se de forma a determinar alterações estruturais nos pacientes. Dentre as 

principais alterações, a própria volumetria renal com frequência pode ser indicativa de algum 

distúrbio, seja pelo aumento do volume renal, como em pacientes com doença renal 

policística por exemplo (2), seja no controle evolutivo de pacientes com insuficiência renal 

crônica, com estudos indicando possível relação entre a volumetria renal e a taxa de filtração 

glomerular (2, 3). Da mesma forma, alterações dos contornos e da atenuação dos rins 

também podem sugerir a presença de doenças, como neoplasias ou mesmo uropatia 

calculosa.   

O estudo por tomografia computadorizada com contraste endovenoso é capaz de 

fornecer múltiplas informações sobre os rins e vias urinárias, como por exemplo em relação 

às dimensões, contornos e formato do órgão, espessura e atenuação do parênquima e do 

sistema coletor, e captação e eliminação do meio de contraste iodado. Entretanto, no cenário 

das nefropatias, é muito comum a realização do estudo sem utilização de contraste iodado, 

seja para evitar lesão renal induzida pelo uso de contraste (10), seja como protocolo para 

avaliação de pacientes com dor em flanco (8), como habitualmente é realizado em nossa 

instituição.   

Por muitas vezes não demonstrarem sintomas no início do quadro, as nefropatias 

podem deixar de ser diagnosticadas no momento mais oportuno, e assim, evoluir para 

insuficiência renal crônica irreversível.  

Diante desse cenário, a inteligência artificial tem o potencial de exercer importante 

papel no diagnóstico e no controle evolutivo desses pacientes, já que, com o acelerado 

desenvolvimento dos hardwares e softwares de computação, associado a ao advento da rede 

convolucional, houve um aumento exponencial dos estudos direcionados ao seu 

aperfeiçoamento (4).  

Diversas aplicações clínicas das redes neurais convolucionais vem sendo estudadas 

e propostas na radiologia como para classificação e segmentação de órgãos abdominais no 

intuito de otimizar e antecipar os diagnósticos de eventuais doenças (5 - 7).   

O nosso estudo foi baseado em dados de segmentação renal manual, e teve como 

intuito propor uma forma de identificação de rins normais em exames de tomografia 

computadorizada sem contraste, o que possibilita a identificação precoce de alterações que 

possam ser sugestivas de algum distúrbio renal.   

Dentre as alterações que podem ser identificadas destacam-se alterações nos 

contornos renais, que podem indicar por exemplo a presença de tumores, alterações na 

volumetria renal, que podem ser úteis no controle de pacientes com insuficiência renal ou 

pacientes com doença renal policística (2), ou alterações focais na atenuação renal, que 

possa sugerir doença calculosa ou uma lesão focal.   

Entre as limitações deste estudo, destacam-se o número pequeno de casos 

segmentados manualmente e a exclusão de casos pós-operatórios e com artefatos. 

Sabidamente, um pequeno número de casos no conjunto de treino pode levar a rede neural 

a decorar os casos de treino, sem a capacidade de generalizar o conceito a ser aprendido, 

nesse caso, quais pixels correspondem aos rins. Esse problema é chamado de sobreajuste, 

do inglês overfitting. Sobre a exclusão de casos pós-operatório e com artefatos, o problema 

principal é o risco de o algoritmo ter desempenho inferior do que o esperado nesses casos, 

já que não foi treinado nesse tipo de imagem. 



Os resultados da segmentação automatizada foram satisfatórios, considerando o 

número limitado de exames utilizados neste estudo. O coeficiente Dice no treino foi de 0.92, 

na validação de 0.83 e no teste de 0.83, o que indica um certo grau de overfitting, pois o erro 

no grupo de validação e de teste foi maior que no grupo de treino. No entanto, esse resultado 

indica um futuro promissor do uso das redes neurais convolucionais para prover avaliações 

quantitativas e qualitativas do parênquima renal em exames de tomografia computadorizada 

sem contraste endovenoso.   

Conforme mencionado, este estudo proporciona ainda uma fonte de imagens de rins 

segmentados como base de dados para futuras aplicações de “Deep Learning’’ no estudo 

das nefropatias. Dessa forma, é possível que novas segmentações manuais sejam 

realizadas, seguindo o protocolo e a metodologia deste estudo, para aumentar ainda mais o 

coeficiente Dice, de forma a atingirmos valores mais próximos de 1, e, portanto, mais 

satisfatórios.  
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