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Abstract—One of the most severe and common brain tumors
is gliomas. Manual classification of injuries of this type is
a laborious task in the clinical routine. Therefore, this work
proposes an automatic method to classify lesions in the brain
in 3D MR images based on superpixels, PSO algorithm and
convolutional neural network. The proposed method obtained
results for the complete, central and active regions, an accuracy
of 87.88%, 70.51%, 80.08% and precision of 76%, 84%, 75%
for the respective regions. The results demonstrate the difficulty
of the network in the classification of the regions found in the
lesions.

Index Terms—brain tumor classification, magnetic resonance
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I. INTRODUÇÃO

Gliomas são tipos de tumores cerebrais que se originam
das células gliais [1]. Eles são os principais tipos de tumores
cerebrais, em torno de 40 a 60% das ocorrências [2]. São os
tumores cerebrais mais comuns, com uma expectativa de vida
de vários anos nos casos mais amenos ou uma expectativa de
vida de no máximo 2 anos [3] nos casos mais agressivos.

O diagnóstico precoce de gliomas desempenha um papel im-
portante na melhoria das possibilidades do tratamento [4]. Em-
bora outras modalidades como Tomografia Computadorizada
(TC), Tomografia por Emissão de Positrões (PET) sejam us-
adas em combinação para fornecerem mais informações sobre
os tumores cerebrais, devido ao seu bom contraste dos tecidos
moles e a ampla disponibilidade, a Ressonância Magnética
(RM) é considerada a técnica padrão, fornecendo informações
valiosas sobre a forma, tamanho e localização dos tumores
cerebrais [5].

A tarefa de classificação manual da lesão, alguém de muito
laboriosa devido ao grande volume de imagens geradas na
rotina clı́nica, está sujeita a erros e divergências entre os
especialistas. Não é tarefa fácil, pois as lesões apresentam
formas e tamanhos diversos. Uma classificação automática das
regiões (completa, central e ativa) forneceria ao especialista
uma segunda opinião, auxiliando no seu trabalho.

Diante disso, este trabalho propõe um método automático
para a classificação de lesões no cérebro em imagens de
RM 3D baseado em superpixels, algoritmo de otimização de
enxame de partı́culas, do inglês Particle Swarm Optimization

(PSO), e a rede neural convolucional, do inglês Convolutional
Neural network (CNN). Como contribuição desse trabalho,
ressalta-se o uso do algoritmo de otimização de enxame
de partı́culas para otimização das técnicas de superpixels e
seus respectivos parâmetros para uma melhor classificação.
Contribui também para o enriquecimento dos estudos sobre
classificação de gliomas, com finalidade de auxiliar o especial-
ista no diagnóstico precoce de lesões. Além disso, este trabalho
desenvolve um modelo de treinamento de redes convolucionais
para classificação de gliomas.

Na literatura existem poucos trabalhos relacionados para
a classificação de lesões em imagens de RM. Mas há
duas principais abordagens sobre as regiões de interesse. A
primeira abordagem trabalha com todas as sub-regiões da
lesão (necrose, edema, núcleo sólido e núcleo). A segunda
abordagem trabalha com 3 grandes regiões: completa (necrose,
edema, núcleo sólido e núcleo), central (necrose, núcleo sólido
e núcleo) e ativa (núcleo).

Na abordagem por grandes regiões, [6] propuseram um
método de segmentação automática baseado em redes neurais
convolucionais e extração de patches.

O trabalho proposto por 7 utilizou um modelo discrim-
inativo para detecção de tumores a partir de imagens de
RM. A parte principal do modelo é construı́da em torno do
classificador de floresta aleatória, do inglês Random Forest
(RF).

Este artigo está organizado da seguinte forma: A Seção II
apresenta os materiais e métodos para o trabalho proposto.
A Seção III apresenta e discute os resultados. Finalmente, a
Seção IV apresenta as considerações finais deste estudo.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia proposta é dividida em quatro etapas, como
ilustrado na Figura 1. Em resumo, a primeira etapa detalha
os materiais usados como as imagens de RM. A segunda
etapa consiste na aplicação das técnicas de melhoramento de
imagens. Apos esta etapa, a classificação é realizada através da
técnica de superpixels, o algoritmo de otimização de enxame
de partı́culas e a rede neural convolucional. Finalmente, os
resultados são avaliados.


