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Resumo—Obtaining medical images is an ethically restrictive
process and still difficult to validate, depending on well-trained
professional, being a laborious and time-consuming activity.
Therefore, the construction of large databases of structured
medical images is one of the major challenges of the deep
learning applications in the computerized aid to the diagnosis
in medical images. GAN presents itself as an adequate solution
to supply the small number of pathological exams that compose
the most diverse medical images banks. In this work we intend
to develop a method using GAN to balance the data set of
Computed Tomography images and improve the performance of
an arbitrary classifier of pulmonary nodules. For this, two GAN
architectures with the capacity to generate synthetic images of
nodal cuts were trained and in a second moment, a Convolutional
Neural Network was trained in rooms of different data set. The
training of the different data sets were evaluated by AUC-ROC.

I. INTRODUÇÃO

Apesar da Tomografia Computadorizada (do inglês Com-
puted Tomography (CT)) ser o principal meio de geração
de imagem para detecção do câncer pulmonar, os resultados
provenientes dela dependem da interpretação semi qualita-
tivas de um especialista em diagnóstico radiológico. Esta
interpretação dos exames é variada, sujeita a interferência intra
e interpessoais [1], um problema que se agrava quando levado
em consideração o grande volume de dados médicos. Para
mitigar esse problema, sistemas de diagnóstico auxiliado por
computador são desenvolvidos para melhorar as interpretações
[2]. A utilização de ferramentas de diagnóstico auxiliado
por computador tem se mostrado eficiente na acurácia dos
diagnósticos e detecção de doenças [3].

Um das principais áreas por trás das ferramentas de di-
agnóstico auxiliado por computador é a inteligência artificial.
Esta vive uma nova era diante dos avanços tecnológicos
de hardware que possibilitam o processamento de grandes
volumes de dados. Neste cenário surgem algoritmos mais
sofisticados e mais caros computacionalmente, principalmente
aqueles que visam imitar as propriedades de tomadas de
decisão dos seres humanos, como o conjunto de algoritmos
de Aprendizagem Profunda (do inglês Deep Learning (DP))
[4].

DP consiste em um conjunto de métodos de redes neurais
que utiliza uma representação de aprendizagem em múltiplos
nı́veis de representatividade, onde conforme os nı́veis se
aprofundam, a representatividade se torna mais abstrata [5]. A

capacidade da DP de trabalhar com imagens para reconheci-
mento, análise e processamento obtém resultados próximos aos
encontrados por humanos [6]. Uma das áreas mais beneficiadas
dos avanços da inteligência artificial é a medicina. Onde,
somente em 2017, na área da radiologia médica foram publica-
dos mais de 500 artigos cientı́ficos correlacionando os termos
radiotherapy ou radiation therapy ou radiation oncology com
os termos deep network ou convolutional network ou deep
learning [7].

Apesar da crescente quantidade de estudos associando a DP
e radiologia médica, existe um problema inerente da área, que
é a disponibilidade de grandes volumes de dados em saúde.
Isso ocorre devido a obtenção de imagens médicas ser um
processo de grande restrição ética, dada pela priorização da
privacidade e da confidencialidade do paciente. Ainda, gerar
imagens médicas é um processo custoso e a depender do
exame, submete o paciente a altas doses de radiação e a
procedimentos invasivos. Além disso, as imagens precisam ser
diagnosticadas por profissionais bem treinados, atividade labo-
riosa e que demanda muito tempo do especialista [8][9][10].
Portanto, a construção de grandes bases de imagens médicas
estruturadas, bem validadas e abrangentes, é um dos maiores
desafios das aplicações de DP no auxı́lio computadorizado ao
diagnóstico em imagens médicas, visto que, pequenas bases
de dados podem gerar modelos pouco heterogênicos, levando
a resultados enviesados [11].

Proposta por I. Goodfellow [12], a técnica de Redes Neurais
Generativas Adversárias (do inglês Generative Adversarial
Networks (GAN) ) é baseada na teoria dos jogos e vem revolu-
cionando a área de visão computacional com a sua capacidade
de gerar imagens sintéticas de alta qualidade. GANs consistem
em um modelo para geração de dados probabilisticamente
heterogêneos, onde o modelo combina uma rede geradora
responsável por gerar dados com caracterı́sticas reais a partir
de um vetor de ruı́do e de uma rede discriminatória que
tenta distinguir os dados reais dos dados sintéticos gerados,
tendo ambas um aprimoramento simultâneo. Essa relação
contraditória abriu grandes possibilidades para as mais diver-
sas formas de utilização, como na pura geração de imagens
sintéticas [13] ou na criação de modelos de transformações,
como transformar texto em imagem. [14].

Imagens médicas sintéticas proveniente de uma GAN se
apresentam como uma solução adequada para suprir o redu-


