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Resumo—Lung cancer is a leading cause of death worldwide
and its early detection is critical for patient survival. However,
the diagnosis is still a challenging task, in which computer-
aided diagnosis (CADx) systems try to assist by providing a
second opinion to a radiologist. In this work, we propose a
3D Convolutional Neural Network for classification of solid
pulmonary nodules into benign and malignant. We evaluated
different approaches for the nodule volume assembling and
tuned our models in an automated fashion. Our models achieved
satisfactory results, with AUC of 0.89, accuracy of 81.37% and
a sensibility of 84.83%. Moreover, our results have shown that
the first slices of a nodule provide the best results and only five
nodule slices are enough for a 3D CNN achieve its best results.

Index Terms—Lung nodule classification, 3D convolutional
neural networks

I. INTRODUÇÃO

O câncer de pulmão é a forma mais frequentemente diagnos-
ticada de câncer e uma das principais causas de mortalidade no
mundo [1]. A detecção precoce do câncer de pulmão é crucial,
possibilitando taxas de sobrevivência de 70-90%, contra até
15% quando o diagnóstico é feito nos últimos estágios da
doença [2]. A tomografia computadorizada (TC) é o método
preferencial para a detecção precoce do câncer de pulmão,
produzindo um volume de cortes em alta resolução e contraste
que permitem uma melhor caracterização dos tumores [2], [3].

Mas o diagnóstico ainda apresenta desafios, pois cada ima-
gem gerada pelo exame deve ser examinada cuidadosamente,
tarefa sujeita a fatores como fadiga e experiência do radiolo-
gista [4], [5]. As ferramentas de auxı́lio computadorizado ao
processo de diagnóstico (do inglês Computer-Aided Diagnosis
- CADx) surgem para ajudar neste trabalho. Sistemas CADx
empregam técnicas de identificação e classificação de imagens
para auxiliar o diagnóstico do radiologista, tornando esta tarefa
mais rápida e precisa [3].

Sistemas CADx tradicionais funcionam através da extração
descritores da imagem e posterior aplicação de técnicas de
Aprendizagem de Máquina (AM) para a classificação [6].
Nos últimos anos houve um crescimento na aplicação de
Aprendizagem Profunda (AP), um conjunto de técnicas de AM
que se propõe a extrair representações dos dados envolvidos
no problema, dispensando a extração prévia de atributos [7].
Uma Rede Neural Convolucional (RNC) é uma arquitetura

de AP que revolucionou diversos ramos de visão computaci-
onal, como classificação de imagens, detecção de objetos e
segmentação semântica [8]–[10].

Motivado pelo sucesso das RNC, desenvolveu-se uma série
de trabalhos que emprega a técnica para diagnóstico médico,
incluindo a classificação de nódulos pulmonares em TC [11].
No entanto, grande parte destes trabalhos utilizam RNC 2D,
que ignoram a informação tridimensional do exame de TC.
Nos últimos anos, foram propostos modelos que utilizam a
terceira dimensão em análises médicas. Porém, os resultados
dessas abordagens ainda são preliminares, mas apontam ga-
nhos no desempenho das tarefas de detecção e classificação
de nódulos pulmonares em relação aos métodos tradicionais.

O desenvolvimento de redes neurais de AP é complexo e
laborioso, por se tratarem de modelos muito sensı́veis às suas
configurações [12]. Trabalhos recentes reforçam a importância
de se investir esforços na etapa de configuração dos mode-
los como forma de se obter melhores resultados [13], [14].
Estes problemas podem ser mitigados por meio de técnicas
automatizadas de Otimização de Hiperparâmetros (OH), que
têm apresentado resultados competitivos com a configuração
manual feita por especialistas [15].

O objetivo principal deste trabalho consistiu em avaliar uma
RNC 3D configurada por meio de OH para a classificação dos
nódulos pulmonares entre benignos e malignos. Como objetivo
secundário, serão apresentadas diferentes metodologias para a
composição do volume nodular a ser utilizado por uma RNC
3D, um problema em aberto na literatura ao qual este artigo
traz contribuições ao estado-da-arte.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Os primeiros trabalhos para classificação automática de
nódulos pulmonares consistiram na extração de descritores de
imagem para posterior uso por classificadores como Support
Vector Machine (SVM) [16], Random Forest (RF) [17] e Redes
Neurais Artificiais (RNA) [18]. Com a difusão do uso de AP
nos últimos anos, esta famı́lia de técnicas foi rapidamente
empregada na classificação de nódulos pulmonares, trazendo
avanços significativos na área [7], [19].

Hua et al. [3] propõe Deep Belief Network (DBN) e CNN
para classificação de nódulos pulmonares entre benignos e
malignos. Um conjunto de 2.545 nódulos de diâmetro superior


