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1. INTRODUÇÃO 

O reconhecimento de objetos em imagens é uma atividade simples para humanos e está se tornando 
cada vez mais fácil para os computadores, devido aos avanços em estudos de visão computacional que utilizam 

redes neurais de aprendizagem profunda. Aprendizagem Profunda (Deep Learning) é uma sub-área da 

Aprendizagem de Máquina (Machine Learning), que emprega algoritmos para processar dados se inspirando 
no processamento feito pelo cérebro humano, pois elas simulam um conjunto de neurônios conectados que são 

organizados em camadas, tal que cada camada faz o processamento de informações e passa o resultado de 

entrada para a camada seguinte (HAYKIN et al, 2009). 

Esses algoritmos tiveram grandes avanços a partir de 2012 e vêm sendo utilizados em diversos 
problemas de classificação que envolvem imagens, até mesmo imagens médicas. A aplicação de técnicas de 

aprendizagem profunda para classificação de imagens médicas teve um crescimento considerável nos últimos 

anos. Várias pesquisas abordam este tema, tais como realizar a classificação de imagens para ajudar no 
diagnóstico precoce da Tuberculose, classificando lesões de tuberculose através da radiografia torácica; 

(KARNKAWINPONG e LIMPIYAKORN, 2018) além de serem usadas para a classificação de imagens de 

raio-x de pessoas com pneumonia (KERMANY et al, 2018).  

A pneumonia é uma forma de infecção respiratória aguda que afeta os pulmões. Os pulmões são 
compostos de pequenos sacos chamados alvéolos, que se enchem de ar quando uma pessoa saudável respira. 

Quando um indivíduo tem pneumonia, os alvéolos ficam cheios de pus e líquido, o que torna a respiração 

dolorosa e limita a ingestão de oxigênio (WHO, 2016). 
Esta pesquisa apresenta duas implementações de Redes Neurais Convolucionais (JURASZEK, 

2014), sendo elas: ResNet56 (HE et al, 2016) e InceptionV3 (SZEGEDY, 2016), aplicadas com o objetivo de 

resolver o problema de classificação de imagens médicas de raio-x de pessoas com pneumonia, a fim de ajudar 
no diagnóstico da doença. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre as implementações, 

avaliando qual delas resolve melhor o problema de classificação dessas imagens. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A linguagem de programação utilizada para a codificação das arquiteturas de Redes Neurais 
Convolucionais foi o Python, utilizando a biblioteca Keras (CHOLLET, 2015). A infraestrutura utilizada para 

a realização das simulações e geração dos modelos da ResNet e Inception com os pesos treinados foi o Google 

Colab (Colaboratory), no qual oferece 12GB de RAM e uma Tesla K80 GPU.  
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Para este trabalho foi utilizada uma base de dados com imagens de raio-x do peito de pacientes com diferentes 

tipos de pneumonia, como os exemplos da Figura 1. São 3 classes (normal, viral e bacterial). As imagens foram 

coletadas e etiquetadas de um total de 5.856, sendo 5.232 imagens de raio-x do peito de crianças, incluindo 
3.883 categorizadas como representação de pneumonia (2.538 bacterina e 1.345 viral) e 1.349 normal; e as 

outras 624 imagens são de pacientes de diversas faixas etárias de idade (KERMANY et al, 2018). 

A radiografia de tórax normal (painel da esquerda) mostra pulmões limpos sem nenhuma área de 

opacificação anormal na imagem. A pneumonia bacteriana (média) geralmente exibe consolidação lobar focal, 

neste caso no lobo superior direito (setas brancas), enquanto a pneumonia viral (direita) se manifesta com um 
padrão "intersticial" mais difuso em ambos os pulmões (KERMANY et al, 2018). 

Porém, resolvemos realizar os testes apenas com duas classes (normal e pneumonia), com o objetivo 

de encontrar uma arquitetura ideal para posteriormente aumentar o número de classes. A divisão ficou na 
seguinte forma: 4273 imagens de raio x de pacientes com pneumonia e 1583 imagens de pacientes em 

condições normais. 

A base de dados com 5856 imagens foi dividida em dados de treino (4099 imagens) e dados de teste 

(1757 imagens). As imagens possuem resoluções diferentes, algumas chegam a ser 1917x1432 pixels. Foi 
necessário a padronização das imagens para que pudessem passar pela rede, tendo assim uma resolução padrão 

de 75x75 pixels cada imagem. A arquitetura da ResNet utilizada foi a ResNet56v1.Alguns parâmetros 

utilizados nos testes por ambas as arquiteturas: 

• Função de ativação da camada de saída: Sigmoid 

• Quantidade de épocas: 200. 

• Taxa de aprendizado: 0.001, sendo aumentado no decorrer das épocas. 

• Função de Custo: binary cross-entropy (entropia cruzada). 
As métricas para avaliação do desempenho das arquiteturas são: precision, recall e f1-score. A 

precisão é intuitivamente a capacidade do classificador de não rotular como positiva uma amostra que é 

negativa. O recall é intuitivamente a capacidade do classificador de encontrar todas as amostras positivas. O 

f1-score pode ser interpretado como uma média ponderada do precision e do recall, em que um f1-score 
alcança seu melhor valor em 1 e o pior score em 0. A contribuição relativa de precision e recall para o f1-

score é igual. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após os testes, foram obtidos os seguintes resultados, descritos na Tabela 1. Com bases nesses dados 

quantitativos da Tabela 1, a arquitetura ResNet56 obteve os melhores resultados, levando em consideração as 

métricas de precision, recall e o f1-score. A ResNet56 obteve os melhores resultados em relação aos acertos 
da classe normal (recall e f1-score), mesmo a InceptionV3 possuindo uma precisão (precision) maior. 

Porém, em relação à classe pneumonia, embora a InceptionV3 tenha tido uma precisão baixa em 

relação à ResNet56 (93% contra 97%), o valor do recall foi maior (93% contra 91%), o que significa que a 

InceptionV3 consegue encontrar mais amostras positivas (neste caso, da classe de pneumonia) do que a 
ResNet56. Entretanto, para ambas as classes o valor de f1-score da ResNet56 foi superior ao da InceptionV3, 

mostrando que na média das métricas, a ResNet56 tem um desempenho melhor. 

 
 

Figura 1 - Exemplos de imagens da base de dados. 



 
 

Tabela 1 – Resultados. 

Arquitetura Classe Precision Recall F1-score 

ResNet56 
Normal 81% 93% 87% 

Pneumonia 97% 91% 94% 

InceptionV3 
Normal 82% 84% 83% 

Pneumonia 93% 93% 93% 

 

A Figura 2 mostra a matriz de confusão da ResNet56. Nela estão dispostos a quantidade de acertos 
que a rede teve em relação a classe normal, ou seja, representa os Verdadeiros Positivos (468 imagens) que 

são imagens de raio-x no qual os pacientes estão com os pulmões em condições normais, e os Verdadeiro 

Negativos (1144 imagens), que representa a classe de imagens de pacientes que estão com pneumonia e foram 
assim corretamente classificadas. Já em relação ao erros, é possível observar os Falsos Positivos (37 imagens) 

que são as imagens de pacientes em condições normais, mas que foram confundidas como sendo imagens de 

pacientes com pneumonia, e os Falsos Negativos (108 imagens) no quais representam as imagens de pacientes 

que possuem pneumonia mas que foram classificadas em condições normais, o que, obviamente, é uma 
classificação bastante perigosa.    

A Figura 3 mostra a matriz de confusão da InceptionV3. Nela estão dispostos a quantidade de acertos 

que a rede teve em relação a classe normal, ou seja, representa os Verdadeiros Positivos (423 imagens, acertou 
bem menos do que a ResNet56) que são imagens de raio-x no qual os pacientes estão com os pulmões em 

condições normais, e os Verdadeiro Negativos (1159 imagens, acertou mais do que a ResNet56 para esta 

classe), que representa a classe de imagens de pacientes que estão com pneumonia e foram classificadas 
corretamente.  Já em relação ao erros, é possível observar os Falsos Positivos (82 imagens, taxa de erro maior 

do que a ResNet56) que são as imagens de pacientes em condições normais, mas que foram confundidas como 

sendo imagens de pacientes com pneumonia, e os Falsos Negativos (93 imagens, errou menos do que a 

ResNet56) no quais representam as imagens de pacientes que possuem pneumonia mas que foram classificadas 
em condições normais, o que, obviamente, é uma classificação bastante perigosa, e é interessante ser 

minimizada, para ambas as arquiteturas. 
 

 

Figura 3 - Matriz de Confusão da InceptionV3. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As duas arquiteturas utilizadas nesta pesquisa obtiveram bons resultados, e como foi abordado a 
ResNet56 obteve um desempenho superior da InceptionV3. Os critérios para este parecer foram a capacidade 

de reduzir falsos positivos em que a ResNet56 obteve resultados mais expressivos nos casos de detecção dos 

casos de pneumonia avaliados na Tabela 1 na coluna precision, a capacidade de encontrar todos as amostras 

Figura 2 - Matriz de Confusão da ResNet56. 



 
 
positivas no caso normal em que também a ResNet56 se saiu melhor apesar da InceptionV3 ter a superado nos 

casos de pneumonia esse desempenho pode ser visto na Tabela 1 na coluna recall e o parâmetro que consolida 

esses resultados em uma média ponderada entre eles que é o f1-score.  
Como os resultados foram próximos também podemos afirmar que outros parâmetros podem ser 

avaliados para pesquisas futuras como o desempenho dessas redes em relação ao custo computacional, pois 

como a rede InceptionV3 se consolidou pelo seu desempenho na redução de parâmetros como vimos 

anteriormente podemos avaliar este critério e devido a sua boa acurácia nos testes realizados. A partir desta 
pesquisa, novas possibilidades podem ser exploradas.  

Arquiteturas como VGG-16, VGG-19, Xception, DenseNet podem ser utilizadas para efeito 

comparativo de desempenho, bem como também sendo estudado o quão profundo uma rede neural 
convolucional precisa ser para de fato gerar um modelo ideal para classificação desses tipos de imagens.  

Outra possibilidade é a utilização da base de dados da National Institutes of Health Chest X-Ray para 

aprimorar os estudos com essas e outras arquiteturas de CNN's, como já citadas. É uma base de dados ampla, 
tanto de imagens (112.120 imagens) quanto de classes (15 classes) (WANG, 2017). 
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