
X Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2020  

COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA 

AMPLIAÇÃO DE BASES DE DADOS MÉDICAS 
 

Vinicius de Andrade Silva1, Paulo Sérgio Silva Rodrigues 
1,3 Ciência da Computação, Centro Universitário FEI 

unifvsilva@fei.edu.br psergio@fei.edu.br 

Resumo: Na área médica, para o treinamento de redes  

neurais artificias de classificação, sobretudo de imagens, 

a demanda por um grande volume de informação é 

frequente. Assim, vários modelos de redes têm surgido 

atualmente para ampliar artificialmente essas 

arquiteturas. O projeto aqui proposto tem por objetivo o 

estudo e comparação dessas metodologias, não somente 

nas bases de dados originais, mas também em novas 

bases propostas. Os resultados preliminares sugerem 

que essas arquiteturas são promissoras. 

 

1. Introdução 
Com o uso de métodos modernos de aprendizado 

de máquina, a área da saúde tem utilizado com sucesso 

aplicações em todos os estágios clínicos, incluindo pré-

clínico, diagnóstico, operatório ou tratamento e pós-

tratamento.  A massa de informação utilizada é diversa, 

apresentando-se de várias formas como imagens, textos 

e laudos médicos. No entanto, para o uso de técnicas 

modernas de aprendizado de máquina, como por 

exemplo reconhecimento de padrões ou processamento 

de imagens, é necessária uma quantidade elevada dessas 

informações, com o intuito de treinar classificadores 

estatísticos ou modelos de redes neurais. Esse cenário, 

aliado aos desafios da área médica, tais como sigilo do 

paciente, formalização de documentos e custo de 

exames e equipamentos, torna a geração, manutenção e 

gerenciamento de informações médicas, um dos maiores 

desafios de pesquisadores que trabalham na área.  

De modo a incrementar especificamente 

informações médicas para a configuração de modelos 

estatísticos de classificação de imagens, a geração de 

imagens artificiais similares às coletadas 

realisticamente, é um dos maiores desafios hoje da área 

de inteligência artificial. 

No enfrentamento desse desafio, vários modelos de 

redes neurais têm surgido com sucesso em áreas 

correlatas. No entanto, só recentemente foram propostos 

alguns trabalhos que aplicam a ampliação de dados de 

imagens médicas.  

No trabalho de [1], por exemplo, foram utilizadas 

duas Redes Neurais Adversárias Generativas (GAN) 

para a geração de imagens médicas sintéticas da retina 

usando imagem de vasos sanguíneos da retina 

juntamente a sua máscara de segmentação. O método 

proposto foi aplicado a uma base pequena de apenas 40 

imagens. Os resultados mostraram uma acurácia de até 

89% considerando a métrica F1. 

Da mesma forma, usando um Autoencoder 

Adversário, o trabalho de [2] também teve como 

objetivo a síntese de imagens da retina. O método é 

capaz de gerar geometrias de vasos realistas e a textura 

da imagem da retina.  

Com o objetivo de aumentar a base de dados de 

mamografias, o trabalho de [3] propôs uma Rede 

Generativa Adversária (GAN), treinada para preencher 

imagens com lesões reais de tumores malignos e 

benignos. Esse método, combinado com o método 

tradicional de aumento de dados (transformações nas 

imagens), alcançou uma pontuação de 0.896 com a 

métrica AUC (Area Under Curve). 

Também com a utilização de GAN, o trabalho de 

[4] teve como objetivo gerar imagens sintéticas de 

ressonância magnética com tumores cerebrais anormais. 

O método foi capaz de produzir imagens de tumores 

cerebrais a partir de suas correspondentes máscaras de 

segmentação. Os resultados mostraram que o método 

alcança um desempenho mais alto quando a rede é 

treinada usando cinco vezes mais dados sintéticos. 

Por sua vez, no trabalho de [5] é proposto um 

método para gerar uma imagem de tomografia a partir 

de sua correspondente ressonância magnética com o 

intuito de não expor o paciente à carga de radiação da 

tomografia. Assim, uma Rede Generativa Adversária foi 

treinada com uma Rede FCN (Fully Convolutional 

Network) como Geradora para produzir uma imagem de 

tomografia dada uma imagem de ressonância magnética 

como entrada.  

O trabalho de [6] teve como objetivo aumentar a 

base de dados de lesões hepáticas para melhorar a 

performance de uma Rede Neural Convolucional 

classificadora. O clássico aumento de dados 

(transformações geométricas) juntamente com a síntese 

de novas imagens usando GAN mostraram uma 

melhoria de 7.1% no classificador. 

Utilizando GAN, o trabalho de [7] é capaz de gerar 

imagens sintéticas de ressonância magnética de áreas 

cerebrais. As imagens sintetizadas, após avaliação por 

humanos, mostraram que o método gerou imagens 

artificiais similares às imagens reais. 

Assim, o presente projeto tem por objetivo a 

implementação e teste desses modelos neurais de 

ampliação de dados médicos, com o objetivo de estudar 

a sua comparabilidade e propor novos caminhos. 

 

2. Metodologia 
Este projeto fará a comparação de métodos de 

geração automática de base de dados de imagens 

médicas, considerando o estado-da-arte desse tipo de 

metodologia. Assim, foram escolhidos quatro (4) 

métodos entre os mais influentes e atuais na literatura, 

dos quais descreveremos dois a seguir. Atualmente, por 

ser um trabalho em andamento, até o momento foi 

testado apenas o trabalho de [1]. O segundo método é o 

de [6], que analisa dois tipos de Redes Adversariais 

Generativas, cujo principal objetivo é a melhora de 
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classificadores CNN. O terceiro método [4] propõe 

fazer testes utilizando duas bases de dados da área 

médica para ampliação dos mesmos. Como segunda 

ideia, o trabalho também propõe um método para 

anonimização de dados. O último, [7], será apenas 

comentado nesta proposta de projeto. A seguir são 

apresentados os resultado obtidos até o momento com o 

método [1].  

Na Figura [1] é apresentada a arquitetura geral 

utilizada na metodologia em [1] para geração de vasos 

sanguíneos da retina com suas correspondentes 

máscaras de segmentação. São utilizados dois modelos 

de GAN, o primeiro, DCGAN, é proposto por [8]. O 

segundo, pix2pix, é proposto por [9]. 

 

 
Figura 1 – Arquitetura DCGAN [9] (superior). 

Arquitetura pix2pix [10] (inferior). 

 

3. Resultados  
Seguindo o método de [1], que propõe o uso da 

arquitetura DCGAN [8] para geração de máscaras de 

segmentação de imagens de vasos sanguíneos, os 

resultados apresentados abaixo mostram que essa 

técnica é promissora na área médica.  

 

 

Figura 2 – Imagens retiradas da base de dados original 

(esquerda). Imagens sintetizadas seguindo o método [1] 

(direita).  

De acordo com a Figura 2, nota-se que as imagens 

geradas são similares, com aspectos visuais, às imagens 

originais da base de dados DRIVE (Digital Retinal 

Images for Vessel Extraction). Os parâmetros utilizados 

ainda estão sendo adaptados para que seja possível 

melhorar a qualidade das imagens geradas. 

 

4. Conclusões 
O trabalho de [1] apresenta um metodologia de rede 

neural para ampliar bases de dados médicas com foco 

em imagens da retina, com o objetivo de treinamento 

supervisionado. Resultados preliminares obtidos por 

nós, na mesma base, mostram que a rede proposta por 

[1] realmente obtém resultados de máscaras de 

segmentação de vasos sanguíneos da retina com 

aspectos que são similares às imagens reais. A rede foi 

treinada num total de 20 imagens. A continuidade do 

trabalho aqui proposto é a implementação, teste e 

comparação das redes propostas em [4], [6] e [7]. 
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