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RESUMO
Avaliar e tratar feridas crônicas são um grande desafio para profissionais
de saúde e um problema para gestores de políticas públicas por ocasionar
aumento dos gastos de maneira desordenada e, também, para seus portadores
por terem o estilo de vida afetado devido à dor, depressão e inabilidade para o
trabalho. O aspecto do tecido presente no leito da ferida reflete a fase de sua
cicatrização, bem como a ocorrência ou não de complicações. Portanto, é
imprescindível que o profissional envolvido no tratamento tenha habilidade
nessa avaliação e descrição. Esta dissertação visa propor um sistema que
apresente uma recomendação de tratamento apropriado à ferida do paciente a
partir de técnicas de detecção e classificação de imagem. Este sistema de
recomendação é desenvolvido sobre um modelo de rede neural convolucional
que permite classificar a principal característica existente na imagem da ferida
tomada pela aplicação e, sobre esta informação, fornecer as opções de
cobertura que melhor se adéquem ao contexto da referida úlcera. O que se
procura observar com este sistema é a precisão da identificação e classificação
do principal tecido presente no leito da ferida de modo a proporcionar uma
correta opção de tratamento. A contribuição deste trabalho é reunir abordagens
e técnicas de aprendizado de máquina que possibilitem a construção de um
sistema eficaz em recomendação de tratamento de feridas.
Palavras Chaves: Úlceras de Pele, Aprendizado de Máquina, Classificação de
Imagens, Rede Neural Convolucional.

ABSTRACT
A System for Classification and Recommendation of Treatment
based on Wound Images
Chronic wound evaluation and treatment are a huge challenging issue
not only to health professionals but also to public policy managers resulting in
an unruly rise of medical expenses as well as affecting the wounded patients
lives due to their pain, depression, and working incapability. The aspect of the
tissue presented in the wound bed shows the stage of its healing or the likability
of complications. Therefore, it is highly imperative that the evaluation is
managed by a skilful professional. This paper aims at presenting a system
which recommends a suitable treatment to the wounded patient by using image
detection and classification techniques. This system of recommendation has
been developed on a convolutional neural network model which classifies the
main characteristic manifested on the wound image led by the application
hence pointing out the most suitable healing options to a certain ulcer. The aim
of this system is the accuracy of identifying and classifying the main tissue
presented in the bed of the wound in order to provide the correct option of
treatment. This paper contributes to gather approaches and techniques of
machine learning which build up an effective system of recommendation for
wounds.
Keywords: Skin Wounds,
Convolutional Neural Network.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Segunda Bezerra (2015), o custo e a efetividade do tratamento de
feridas são pouco conhecidos no Brasil. De acordo com o Protocolo de
Cuidados de Feridas (FLORIANOPOLIS, 2008), estima-se que a cronificação
de lesões, em especial as úlceras crônicas dos pés e pernas, representem a
segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil. As feridas crônicas são
resistentes, de cura lenta e requerem cuidados médicos de longo prazo. Outro
aspecto é que o processo de cicatrização pode ser ainda mais lento se o
tratamento adequado não for fornecido com base em um diagnóstico preciso.
Isto torna a correta avaliação do estágio da úlcera e a utilização do tratamento
adequado fatores fundamentais para diminuição de custos, tanto para o
paciente quanto para sistemas públicos de saúde.
A avaliação da ferida depende principalmente da inspeção visual e de
técnicas manuais para descrever a forma, o diâmetro, a superfície, a
profundidade, a natureza dos tecidos presentes no leito, o estágio e a
gravidade

da

ferida,

dentre

outras

características.

Esses

processos

convencionais de mensuração e diagnóstico são muitas vezes imprecisos, uma
vez que essa avaliação depende da experiência clínica do avaliador e pode
causar desconforto aos pacientes.
Para contrapor essa questão de realização de tratamento baseado na
avaliação manual do profissional de saúde, programas de computadores
podem ser utilizados para a realização da classificação da ferida e seleção do
tratamento que melhor se adéque ao contexto. Existem algumas propostas
para análise automática de imagens de feridas, dentre as quais:


Smart Wound Care, um aplicativo para dispositivos móveis, citado
no trabalho de Poon e Friesen (2015);



Object Recognition and Segmentation of Wounds, de Wåsjø
(2015);



Wound Image Analysis Classifier for efficient tracking of wound
healing status, de Kumar e Reddy (2014);



Automated Tissue Classification Framework for Reproducible
Chronic Wound Assessment de Mukherjee et. al (2014);
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Algorithms for Size and Color Detection of Smartphone Images of
Chronic Wounds for Healthcare Applications, de Poon e Friesen
(2015).

O que transita em comum nestas pesquisas é o processamento da
imagem da ferida para extração de suas características através de seu
espectro de cores. Alguns trabalhos, como o de Mukherjee et al. (2014),
transformam o espectro vermelho-verde-azul – acrônimo de Red Green Blue
(RGB) - capturados pela câmera digital normal em um espaço de cores
baseado em tonalidade, saturação e intensidade – do inglês Hue, Saturation,
Intensity (HSI). Outros trabalhos, como o de Wåsjø (2015), realizam a
classificação a partir da análise de segmentos e bordas de super-pixel dentro
da imagem e suas amostras. Pesquisas, como as de Poon e Friesen (2015),
adicionam técnicas para obtenção das dimensões da ferida como uma das
características extraídas da imagem. Os classificadores dos trabalhos
pesquisados utilizam-se dos mais variados métodos, tais quais Support Vector
Machine (SVM1), K-Nearest Neighbors (KNN2), redes convolucionais3, etc.
Um aspecto não detectado nos trabalhos pesquisados é a constituição
da representação de um modelo que proporcione ou induza a algum
tratamento. As feridas são identificadas e classificadas a partir da imagem
obtida, mas não há menção sobre as características dos tecidos presentes e
qual tratamento seria mais indicado para que sua cicatrização seja alcançada.
1.2 Objetivo
Desenvolver uma aplicação / sistema semi-autônomo que possa
classificar imagens de feridas crônicas e recomendar opções de curativos por
meio de técnicas de aprendizado de máquina.
Objetivos secundários:
1. O

sistema

deve

ser

capaz

de

realizar

processamento,

classificação de imagens e alimentar uma base de dados própria;
1

SVM, do inglês Support Vector Machine, são modelos de aprendizagem supervisionados que analisam
dados e reconhecem padrões. Usado para classificação e análise de regressão, o que o torna um
classificador linear binário não probabilístico.
2
KNN é um algoritmo simples, não paramétrico, de aprendizagem preguiçosa (lazy learning) que
armazena todos os casos disponíveis no treinamento e classifica novos casos com base em medidas de
similaridade (por exemplo, funções de distância).
3
Redes convolucionais são redes neurais baseadas em operações matemáticas que visam obter uma
função a partir de duas outras.
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2. A aplicação deve ser de simples uso, com poucas funcionalidades
e apta a permitir mudanças em sua arquitetura com facilidade.
1.3 Contribuições
As principais contribuições almejadas por este trabalho são:
1. Estabelecer um modelo eficaz para localização e classificação de
tipos de tecidos presentes em imagens de feridas de modo a
extrair informações úteis à sistematização do diagnóstico;
2. Permitir

o

armazenamento

de

feed-back’s

dos

estomateurapeutas4 que fizerem uso do sistema de modo a criar
uma base que possa ser usada para contrapor o diagnóstico
gerado

pelo

sistema

com

prognósticos

efetuados

por

especialistas em atendimento a úlceras crônicas de pele. O
objetivo é se ter uma avaliação empírica do nível de precisão do
sistema.
1.4 Método de Trabalho
A seguir são descritas as etapas empregadas na metodologia deste
trabalho:
1 - Pesquisa Bibliográfica
Esta atividade contempla a revisão bibliográfica de técnicas e métodos
existentes que se encaixam no sistema proposto neste trabalho para avaliação
e recomendação de tratamento de feridas. Essas técnicas e métodos estão
relacionados ao entendimento do processo de cicatrização das feridas e as
atividades de classificação de imagem através de técnicas de visão
computacional5.
Convém salientar que não são objetos de estudo deste trabalho as
técnicas de enfermagem relacionadas ao preparo do leito de feridas, como
debridamento, limpeza e higienização de feridas e nem os conceitos
4

Estomaterapeuta é o profissional formado em estomaterapia. A estomaterapia é uma especialidade (pósgraduação latu sensu) da prática do enfermeiro - instituída no Brasil em 1990.
5
Visão computacional é uma disciplina da ciência da computação que estuda como reconstruir,
interromper e compreender uma cena 3D a partir de suas imagens 2D em termos das propriedades da
estrutura presente na cena.
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relacionados à curativos, seus tipos e finalidades. O foco deste trabalho está
em compreender quais características precisam ser extraídas para formar o
modelo de classificação que viabilize o fornecimento de um tratamento viável.
2 - Pesquisa de Levantamento
Os algoritmos utilizados na implementação deste trabalho são baseados
em aprendizado de máquina e necessitam de dados para extração de
conhecimento prévio durante as atividades de treinamento da rede neural
convolucional. Esta atividade consiste em realizar levantamento e aquisição de
amostras de imagens de feridas, analisá-los manualmente e separar os
conjuntos de dados de imagem que alimentem estes treinamentos.
3 - Especificação do fluxo de trabalho
Nesta fase é determinado o fluxo de trabalho que o sistema, a partir de
uma imagem de ferida recebida, utiliza para classificar, diagnosticar e
determinar qual o tratamento mais apropriado para a cicatrização da mesma.
Aqui, também, são levantadas as características que necessitam ser
encontradas nas feridas para a realização da sua classificação.
4 - Projeto Físico
Esta atividade consiste em especificar e descrever os algoritmos
empregados no desenvolvimento do sistema, suas interligações, quais
parâmetros de configuração são utilizados e modelar os domínios esperados.
5 - Pesquisa Experimental
Aqui são selecionadas as variáveis que exercem influência no
experimento e na precisão do sistema. Trata-se da execução dos treinamentos
e testes da rede neural convolucional, sobre as quais o sistema apura sua base
de conhecimento e sua capacidade de inferência.
A última fase desta atividade consiste na observação dos efeitos das
variáveis utilizadas pelo sistema na realização de diagnósticos sobre imagens
tomadas de feridas de pacientes.
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6 - Análise de Resultado
As atividades de detecção e classificação empregadas na rede neural
utilizada por este sistema são avaliadas sob a perspectiva da precisão
(capacidade do modelo em identificar somente objetos relevantes para o
domínio), da recuperação (capacidade do modelo de encontrar todos os casos
relevantes associados a uma rotulagem de referência) e sua capacidade de
identificação da localização espacial do objeto dentro da imagem.
Vale ressaltar que critérios de eficiência, como custo computacional, não
fazem parte do foco deste trabalho.
1.5 Organização do Trabalho
Além desta sessão introdutória, essa dissertação está organizada nos
capítulos abaixo discriminados.
O capítulo 2, denominado Referencial Teórico, aborda os conceitos e
fundamentos principais utilizados nesta dissertação.
O capítulo 3, chamado de Trabalhos Relacionados, descreve os
principais trabalhos consultados na literatura acadêmica. Também é realizada
uma análise comparativa desta dissertação com os trabalhos relacionados a
esta.
O capítulo 4, denominado Sistema de Diagnóstico de Feridas, apresenta
a especificação e o projeto do sistema proposto.
O capítulo 5, chamado de Demonstração de Resultados e Discussões,
traz os dados usados para o treinamento da rede neural utilizada, discute o
experimento realizado e faz uma análise acerca dos dados obtidos.
O capitulo 6, denominado Conclusão, finaliza o trabalho, sintetizando-o,
falando

sobre

os

resultados

continuidade para esta pesquisa.

alcançados,

limitações

e

propostas

de
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Introdução
Este capítulo descreve os principais conceitos utilizados neste trabalho.
A seção 2.2 traz a definição de úlceras de pele, sua composição, o processo de
cicatrização envolvido, suas implicações e um fluxo de recomendações de
coberturas para tratamento. A seção 2.3 foca nas questões relacionadas ao
reconhecimento de imagem e extração de dados úteis ao domínio que se
deseja delimitar, explorando os conceitos de aprendizado de máquina e suas
áreas de conhecimento relacionadas ao processamento de imagens.
2.2 Feridas e seu processo de cicatrização
Para se chegar a uma recomendação de tratamento a ser aplicado sobre
uma ferida crônica, é necessário compreender alguns temas fundamentais que
culminam num protocolo de conduta específico que almeje sua cicatrização. Os
aspectos principais concentrado neste trabalho são:


Entender as características das feridas em geral;



Compreender a fisiologia da cicatrização;



Forma indicada de tratamento de acordo com o diagnóstico
realizado.

A Figura 1 apresenta uma imagem de ferida.
Figura 1 – Imagem de Ferida.

Fonte: Coloplast.

Para avaliar qual tratamento é mais adequado a se aplicar sobre a ferida
exposta na imagem da Figura 1 é necessário responder algumas questões:


Qual fase da fisiologia da cicatrização essa ferida está?
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Quais são os tecidos presentes?



Qual a quantidade e característica do exsudato (tema a ser
tratado mais abaixo)?

Feridas são rupturas estruturais ou fisiológicas do sistema tegumentar6
que estimulam respostas de reparação normais ou anormais. Segundo
Eberhardt et al. (2015), refere-se a uma seqüência de eventos que inicia com o
trauma e termina com o fechamento completo e organizado da ferida com o
tecido cicatricial. É um processo complexo e dinâmico envolvendo fenômenos
bioquímicos e fisiológicos que se comportam de maneira a garantir a
restauração tissular.
Para Sibbald et al. (2003) e Rocha et. al. (2006), uma ferida pode ser
classificada como crônica ou aguda. Na ferida aguda a cicatrização ocorre sem
intercorrências e as fases decorrem seqüencialmente, com todos os seus
eventos associados. A ferida crônica tem um tempo de cicatrização mais
prolongado, conseqüência de mecanismos endógenos geralmente associados
a patologias subjacentes, podendo ocorrer fases distintas simultaneamente em
diferentes zonas do leito da ferida.
Para se realizar a avaliação de uma ferida, é necessário, entender os
fenômenos envolvidos no processo cicatricial. É um processo que requer a
compreensão da fisiologia normal para reconhecer desvios na fase de
cicatrização,

compreender

as

exigências

deste

processo,

selecionar

corretamente curativos co-relacionados ao estágio cicatricial, entre outros,
conforme se depreende das observações de Campos et al. (2016).
De acordo com Oliveira e Dias (2012), o processo de cicatrização de
feridas é dividido em fases, de limites não muito distintos, mas sobrepostas no
tempo: hemostasia; fase inflamatória; formação do tecido de granulação (ou
fase proliferativa), com deposição de matriz extracelular (colágeno, elastina e
fibras reticulares) e remodelação (ou fase de maturação).
Um aspecto importante sobre feridas é o entendimento de sua
morfologia e a observação de suas características. A Figura 2 apresenta os
limites anatômicos da ferida.

6

Sistema tegumentar é o conjunto de estruturas que formam o revestimento externo dos seres vivos. Esse
revestimento externo é chamado de tegumento ou integumento e nos vertebrados também é chamado de
pele.
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Figura 2 – Limites anatômicos da ferida.

Fonte: Campos et al. (2016).

Como mostra a Figura 2, os limites são definidos pelo leito, pelos
bordos/bordas, pelas margens e pela pele perilesional. Segundo Campos et al.
(2016), o leito é a área central da ferida, vascularizada, preenchida por tecido
de granulação e/ou necrose, cuja extremidade é limitada pelos bordos
(contorno interno da ferida), onde inicia a etapa da epitelização. A margem
funciona como um contorno externo da ferida e limite anatômico entre os
bordos e a pele perilesional. As bordas são um dos pontos fundamentais para a
cicatrização, que precisam ser inspecionadas quanto à hidratação, aos sinais
de lesão persistente e à aderência na margem do leito da ferida.
A característica do tecido encontrado na úlcera mostra a recuperação ou
a piora da ferida com potencial de impedir novo crescimento celular,
dificultando o processo de cicatrização e fornecendo dados subjetivos, que
permitem ao avaliador inferir gravidade e duração da úlcera, estimar o tempo
aproximado necessário para a cicatrização total e identificar qual fase se
encontra o processo de cicatrização. Os tecidos existentes podem ser
classificados em viáveis e inviáveis, ou seja, tecidos saudáveis, propícios para
a evolução do processo de cicatrização, e tecidos desvitalizados, prejudiciais
para a evolução da ferida. Traços como cor, textura, consistência e grau de
umidade auxiliam o avaliador a identificar o tipo de tecido presente no leito da
ferida.
De acordo com o protocolo de Assistência ao Paciente com Lesões de
Pele (HOSPITAL SANTA PAULA, 2012), os tipos de tecido presentes no leito
da ferida são:


Tecido de granulação: Tem coloração vermelho vivo. A medida
que a cicatrização evolui e ocorre alinhamento das fibras de
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colágeno, a coloração modifica de vermelho para rosa ou branco
pálido. Caracteriza o processo de cicatrização, pois representa o
novo tecido que cresce para preencher área lesionada;


Esfacelos: Trata-se de um tecido necrosado de consistência
delgada,

mucóide,

macia

de

coloração

amarela

ou

esbranquiçada. É formado por bactérias, fibrina, elastina,
colágeno, fragmentos celulares e exsudato. Podem estar nas
bordas da ferida, ou aderidos ao leito (firmes ou frouxamente);


Necrose: Tem aspecto enegrecido, ressecado e de difícil
remoção, mas pode apresentar-se de cor marrom ou acinzentado.
Caracteriza

a

manifestação

de

lesão

celular

irreversível,

resultante de ação degenerativa e progressiva das enzimas sobre
as células agredidas, provocando desnaturação das proteínas
estruturais dessas células;


Escara: capa ou crosta de tecidos desvitalizados comprimidos,
ressecados e endurecidos. Coloração cinza, marrom ou preta.
Encontra-se firmemente aderida ao leito;



Epitelial: Epiderme regenerada sobre a superfície da ferida, seca
e de coloração rosada.

O tipo e quantidade de tecido, o tamanho e a presença de exsudato
existentes no leito da ferida são um indicador de cicatrização, permitindo inferir
se a assistência clínica e a terapia tópica empregada estão atingindo o objetivo
proposto. Portanto, outro conceito que deve ser levado em consideração
quando se trata de caracterização, classificação e tratamento de feridas é o
exsudato. Exsudato, conforme explica Campos et al. (2016), é material fluído,
composto por células que escapam de um vaso sanguíneo e se depositam nos
tecidos ou nas superfícies teciduais usualmente como resultado de um
processo inflamatório. Seus principais aspectos são:


Seroso: Caracterizado por extensa liberação de líquido, com
baixo conteúdo protéico, que, conforme o local da agressão,
origina-se do soro sanguíneo ou das secreções serosas das
células. Apresenta uma coloração amarelada;
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Sanguinolento: Decorrente de lesões com ruptura de vasos ou
diapedese de hemácias. Não é uma forma distinta de exsudação,
é

quase

sempre

um

exsudato

fibrinoso

ou

supurativo,

acompanhado pelo extravasamento de grande quantidade de
hemácias;


Purulento: Líquido composto por células e proteínas, produzido
por um processo inflamatório asséptico ou séptico. Este tipo de
exsudato pode difundir-se entre os tecidos ou localizar-se, por
exemplo, em um foco de infecção ou, ainda, disseminar-se sobre
a superfície de órgãos. Alguns microrganismos (estafilococos,
pneumococos, meningococos, etc.) produzem, de maneira
característica, supuração local e, por isso, são chamadas
bactérias piogênicas (produtoras de pus).

2.2.1 Recomendação de Tratamento
De acordo com Kelechi e Johnson (2012), os procedimentos baseados
em evidências oferecem aos profissionais de enfermagem recomendações,
denominadas diretrizes, que os auxiliam a oferecer os melhores cuidados
possíveis. Essas diretrizes subsidiam a construção de protocolos que visam
apoiar os profissionais na tomada de decisão a respeito de uma determinada
situação clínica. A utilização de protocolos para a assistência de pacientes
melhora as taxas de cicatrização e diminui os custos no tratamento das
úlceras. A Figura 3 exibe um protocolo para tratamento de feridas crônicas.
O fluxo exibido na Figura 3 – criado a partir de dois protocolos de
atendimento a úlceras crônicas, o Protocolo de Prevenção e Tratamento de
Úlceras Crônicas e do Pé Diabético (SÃO PAULO, 2010) e o Protocolo de
Assistência ao Paciente com Lesões de Pele (HOSPITAL SANTA PAULA,
2012) - tem como finalidade servir de instrumento norteador para a
recomendação de coberturas responsáveis pelo tratamento de úlceras crônicas
utilizado por este trabalho. Aqui não se leva em conta a etiologia de base da
lesão, nem as doenças que interferem no processo de cicatrização. Importante
destacar que não constitui objetivo desta dissertação a validação do referido
protocolo.
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Figura 3 – Fluxo para tratamento de úlceras crônicas. A Figura 3-A exibe o fluxo de
tratamento sobre tecidos viáveis e a Figura 3-B exibe o fluxo de tratamento a partir de
tecidos inviáveis.
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Protocolo de Prevenção e Tratamento de
Úlceras Crônicas e do Pé Diabético (SÃO PAULO, 2010) e do Protocolo de
Assistência ao Paciente com Lesões de Pele (HOSPITAL SANTA PAULA, 2012).
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2.3 Reconhecimento de Imagem
2.3.1 Aprendizado de Máquina
De forma resumida, Aprendizado de Máquina - Machine Learning (ML) é a prática de usar algoritmos para coletar dados, aprender com eles e, então,
fazer uma predição sobre algum domínio de informação. De acordo com Faceli
et al. (2011), é dado o nome de Aprendizado de Máquina ao processo de
indução de uma hipótese (ou aproximação de função) por meio de uma
experiência passada.
Existem várias estratégias de aprendizagem que podem ser utilizadas
por um sistema computacional, como aprendizado por hábito, instrução,
dedução, analogia e indução. O mais comum, e utilizado neste trabalho, é o
aprendizado por indução. Segundo Blum e Mitchell (1998), o aprendizado por
indução é caracterizado pelo raciocínio que parte do específico para o geral.
De acordo com Monard e Baranauskas (2003), o aprendizado indutivo
pode ser dividido basicamente em aprendizado supervisionado e não
supervisionado. No primeiro, busca-se a criação de um modelo preciso em
relação à predição de valores para novos dados enquanto que no segundo o
objetivo é encontrar características que podem resumir os dados. A diferença
básica entre esses dois modos de aprendizagem é a presença ou não do
atributo que rotula os exemplos do conjunto de dados. No aprendizado de
máquina supervisionado, o objetivo é induzir um classificador (ou hipótese), por
meio de um conjunto expressivo de dados previamente rotulados, a predizer
novos exemplos ainda não rotulados. Se os rótulos das classes possuem
valores discretos, o problema é conhecido como classificação. Caso as classes
possuam valores contínuos, o problema é conhecido como regressão.
As técnicas / algoritmos de ML mais conhecidas são SVM, árvore de
aprendizado,

programação

lógica

indutiva,

reforçado, aprendizado Bayesiano, entre outros.

agrupamento,

aprendizado
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2.3.2 Aprendizado Profundo
Antes de conceituar aprendizado profundo (ou Deep Learning – DL), é
necessário compreender o que são redes neurais. Segundo Braga, Carvalho e
Ludermir (2007), Frank RosenblattI, um psicólogo americano, desenvolveu em
1958 um modelo denominado perceptron, que simula o processo de
reconhecimento de padrões através de uma estrutura que representa um
neurônio. Esta estrutura era constituída de três camadas: uma camada inicial
responsável por receber as entradas de um meio externo, uma camada
intermediária de pesos ajustáveis e por fim uma camada de saída, que possui a
resposta do modelo. Sua grande limitação era conseguir distinguir apenas
padrões linearmente separáveis.
Com o tempo e a evolução dos algoritmos de IA, como explicam
Rumelhart, Hinton e Williams (1986), foi possível provar que as redes neurais
podem resolver os problemas ditos não linearmente separáveis, tornando
viável a utilização de redes constituídas de diversos neurônios interligados. A
Figura 4 mostra um exemplo de rede neural de múltiplas camadas.
Figura 4 – Rede Neural MLP.

Fonte: Adaptado de Ebrahimi, Mollazade e Arefi (2012).

Na Figura 4 observa-se uma rede com mais camadas e neurônios que a
proposta de perceptron original, chamada Multi-Layer Perceptron (MLP), onde
a resposta de cada neurônio da camada anterior serve como entrada para as
posteriores. A camada intermediária foi remodelada e passou a chamar-se
oculta (hidden layer), onde uma rede neural pode ter várias camadas ocultas.
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Os dados de entrada são inseridos na primeira camada e em seguida são
multiplicados pelos pesos gerados. A saída de cada neurônio é descrita por
uma equação matemática. Antes de avançar, as saídas passam por uma
espécie de filtro denominado função de ativação. São funções não lineares que
tem como objetivo possibilitar que as saídas de cada camada da rede neural
sejam valores contínuos diferentes de 0 e 1. Após passar por esta função de
ativação, a resposta de um neurônio da camada anterior passa a ser a entrada
do neurônio da camada posterior. Este processo se repete até que se alcance
a última camada onde os neurônios são modelados de forma que se obtenha a
resposta do sistema no formato desejado.
Diferente de um cérebro biológico, onde qualquer neurônio pode se
conectar com qualquer outro neurônio dentro de certa distância física, as redes
neurais artificiais têm camadas discretas, conexões e direções de propagação
de dados. Por exemplo, uma imagem pode ser recortada numa pilha de
pequenos pedaços que são recebidos pela primeira camada da rede neural. Os
neurônios individuais desta camada trabalham os dados e passam as
informações para uma segunda camada que processa as informações e, assim
por diante, até que a camada final produza a saída. Cada neurônio atribui um
peso para os dados que entram - o quão correto ou incorreto ele é relativo à
tarefa que está sendo executada. A saída final é então determinada pelo total
desses pesos, sendo, geralmente, um vetor de probabilidade determinado a
partir dos pesos atribuídos a imagem. Num exemplo hipotético, o sistema pode
estar 87% confiante que a imagem processada é de um cão, 7% acreditando
que é um pássaro e 5% que é um gato preso em uma árvore, e assim por
diante - a arquitetura do sistema informa a rede neural se está certo ou não. Por
isso, toda rede neural precisa de treinamento. Enquanto a rede está sendo
treinada, ela está produzindo respostas erradas recorrentemente. A rede
precisa ver centenas de milhares de imagens até que os pesos de cada
informação percebida pelos neurônios estejam tão precisamente calibrados
que consigam responder de forma correta praticamente toda vez.
Uma das contribuições introduzidas pelas chamadas DL, basicamente,
foram tornar essas redes neurais maiores - aumentando a quantidade de
camadas e neurônios - e alimentá-las com um nível massivo de dados para
que fossem treinadas. Como define LeCun, Bengio e Hinton (2015), uma rede
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DL permite que modelos computacionais compostos de múltiplas camadas de
processamento aprendam representações de dados com diversos níveis de
abstração. Esses métodos melhoraram drasticamente o estado da arte em
reconhecimento de fala, reconhecimento de objetos visuais, detecção de
objetos e muitos outros domínios. O DL descobre estruturas complexas em
grandes conjuntos de dados usando algoritmos de retro-propagação (backpropagation) para indicar como o sistema deve alterar seus parâmetros
internos que são usados para calcular a representação em cada camada a
partir do nível anterior.
Das diversas redes neurais utilizadas em DL, o foco deste trabalho está
nas redes neurais convolucionais (do inglês Convolutional Neural Network CNN). Nos anos 60, como descreve Schmidhuber (2015), células simples e
células complexas foram encontradas no córtex visual dos gatos. Essas células
dispararam respostas a certas propriedades das entradas sensoriais visuais,
como a orientação dos limites e bordas e sensibilidade a pequenas sub-regiões
do campo visual, chamadas de campos receptíveis. Verificou-se que células
complexas exibem mais invariância espacial do que as células simples. Isso
inspirou algumas arquiteturas de redes neurais em DL, inclusive as
convolucionais. Nas CNN essas regiões também são denominadas de campos
receptivos e são formadas por subconjuntos selecionados do vetor de
características (representação numérica do objeto) a ser analisado. As CNN
são usadas primariamente para classificar imagens (por exemplo, nomear o
que elas vêem), agrupá-las por similaridade (pesquisa de fotos) e realizar
reconhecimento de objetos dentro das cenas. São algoritmos que podem
identificar rostos, indivíduos, sinais de trânsito, tumores, ornitorrincos e muitos
outros aspectos dos dados visuais. De acordo com o DeepLearning4J7, o termo
convolução vem do latim convolvere - “convolver” - que significa rolar juntos.
Para propósitos matemáticos, uma convolução é a medição integral de quanto
duas funções se sobrepõem quando uma passa sobre a outra, numa maneira
de misturar duas funções, multiplicando-as, com o intuito de obter uma terceira.
Conforme LeCun, Bengio e Hinton (2015), existem quatro idéias chaves
por trás da CNN que aproveitam as propriedades dos sinais naturais: (1)

7

https://deeplearning4j.org/
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conexões amplas; (2) pesos compartilhados; (3) agrupamento (pooling, em
inglês); (4) o uso de várias camadas. A arquitetura das CNN é estruturada em:
extração, mapeamento e sub-amostragem das características (features). Outro
tema relevante em CNN são as conexões amplas (ou Fully Connected layer FC): seu propósito é usar o alto nível de características obtidos a partir das
camadas convolucionais e de agrupamento para classificar o objeto de entrada
em suas possíveis classes de domínio, baseadas no conjunto de dados de
treinamento. Após cada convolução, uma operação de retificação chamada
REctified Linear Units (RELU) é usada para introduzir a não linearidade que
resulta em um mapa de características (a convolução é uma operação linear multiplicação e adição de matriz de elementos – que obtém a não-linearidade
introduzindo uma função não linear). RELU é uma operação que substitui todos
os valores negativos no mapa de características por zero. Existem outras
funções de retificação que introduzem a não linearidade à convolução, como
tanh ou sigmoid, mas o RELU tem sido mais utilizado por possuir um
desempenho melhor na maioria das situações.
2.3.3 Reconhecimento de Imagens
Computadores não conseguem lidar com imagens contínuas, mas
apenas vetores numéricos. Por isso, as imagens são representadas por
matrizes e a localização dos pixels é dada de acordo com a notação das
mesmas. Segundo Gonzalez e Woods (2010), uma imagem é uma função
bidimensional, f(x, y), em que x e y são coordenadas espaciais e sua função f a
amplitude em qualquer posição deste plano (x, y) chamada de intensidade ou
nível de cinza. Quando x, y e os valores de nível de cinza de f são valores
finitos e discretos, chama-se de imagem digital.
Um sistema de reconhecimento de imagem deve ser capaz de identificar
um objeto independentemente de sua orientação, tamanho e localização no
campo de visão. Como informa Buhmann, Malik e Perona (1999), graças à
visão, podemos reconhecer com segurança pessoas, animais e objetos
inanimados a uma distância segura. Reconhecer um objeto requer associar
uma imagem a uma memória daquele objeto chamado modelo. Os modelos
geralmente não são inatos: normalmente, não se reconhece coisas que não
foram vistas antes. Por isso, modelos são construídos a partir da experiência

30
visual diária. No entanto, generalizações podem ocorrer e é possível alguém
reconhecer uma pessoa que nunca tenha visto antes.

31
3 TRABALHOS RELACIONADOS
Este capítulo apresenta trabalhos acadêmicos de outros pesquisadores
para que seja possível comparar suas abordagens com a proposta desta
dissertação.
3.1 Trabalhos sobre reconhecimento de imagem de feridas
A detecção de fronteiras – ou métodos de borda - é a tarefa de identificar
limites de objetos ou bordas dentro de uma imagem. No entanto, as bordas se
formam

de

diversas

maneiras.

Encontrar

uma

regra

de

detecção

universalmente aplicável não é, portanto, uma tarefa fácil.
De acordo com Wang (2016), a maioria dos métodos de detecção de
bordas são todos baseados na suposição de que a cor ou a intensidade
mudem nitidamente no limite entre diferentes objetos enquanto ele permanece
inalterado dentro de um objeto. Entretanto, altos gradientes de cor podem
aparecer na textura dentro do objeto enquanto um gradiente de cor pequeno
também pode estar presente nos limites do objeto. Com isto, percebe-se a
limitação das sugestões de graduações de cores e intensidades para a
determinação dos limites, fazendo com que a correspondência entre as
fronteiras dos objetos dentro da imagem passe a ser aprendida com os dados,
e não baseada em suposições feitas pelo homem. Wang (2016) projeta um
sistema de detecção de borda simples com uma CNN sendo adotada como a
parte central. A fim de realizar esta simplificação, são removidas as camadas
de pooling.
A grande contribuição do trabalho de Wang (2016) é a construção de
uma CNN simples e rápida para a detecção de bordas de objetos na imagem.
São utilizadas redes neurais com sete a três camadas (duas convolucionais e
uma camada FC), que apresentam bons resultados nos testes realizados.
Entretanto, para detecção de limites e textura para a segmentação de
diferentes tecidos no leito da ferida, onde a variação de cor e intensidade nem
sempre são tão explicitas, esta simplificação de camadas pode não produzir
bons resultados.
No trabalho de Noh, Hong, Han (2015) é proposto um algoritmo de
segmentação baseado no aprendizado de rede de desconvolução. A rede
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projetada, apesar da complexidade exposta em sua arquitetura, apresenta uma
abordagem interessante em reconstruir os limites dos objetos, a partir de redes
desconvolucionais, sobre os recursos extraídos das redes convolucionais. Isto
permite uma sensibilidade maior para detecção de bordas de objetos em
imagens cujos limites são extremamente suaves.
O trabalho de WÅSJO (2015) tenta, a partir de questionamentos
relacionados à identificação de objetos oclusivos em uma ferida, propor um
modelo de segmentação que seja genericamente aplicável a um maior número
possível de categorias de imagens. Para isto, ele sugere o agrupamento de
pixels em regiões de estudo. E é justamente neste ponto que há o elemento
complicador da proposta: a seleção de técnicas que consigam agrupar as
melhores amostras de pixels por regiões na imagem de modo a realizar a
detecção de bordas. Uma grande parte do trabalho está focada nos algoritmos
classificadores que irão realizar as diferenciações espaciais das regiões de
agrupamento a serem aprendidas e detectadas. Sua atenção está direcionada
a um modelo genérico que possa delimitar a área da ferida, background e
elementos oclusivos. A composição interna da ferida aparece como elemento
secundário.
Já em Kumar e Reddy (2013), a segmentação é identificada por regiões
de interesse - do inglês Regions Of Interest (ROI8) - para extração de
características. Este tipo de segmentação é então sujeita aos algoritmos de
classificação por vizinhança (KNN) e Fuzzy9. O foco está em extrair recursos,
usando técnicas de histogramas nos espaços de cores RGB e GLCM (níveis de
cinza), para identificar o tipo de ferida (diabética, lesão por pressão ou venosa)
e o estágio de cicatrização. Não são utilizadas redes neurais convolucionais.
Em Xu et al. (2016), é proposto um método de segmentação que limita
glândulas individuais (instâncias) em imagens de histologia de cólon. O
problema a ser solucionado por este método não se limita a apenas separar
glândulas do background, mas identificá-las individualmente. O framework
proposto é construído para automaticamente explorar e juntar informações

8

Uma região de interesse (ROI) é um subconjunto de uma imagem ou um conjunto de dados identificados
para um propósito particular.
9
Classificação difusa (do inglês fuzzy classifier) é o processo de agrupar elementos em um conjunto
difuso (fuzzy), cuja função de associação é definida pelo valor de verdade de uma função proposicional
difusa (fuzzy).
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provenientes de complexos multicanais: regiões, localizações e padrões de
borda em imagens histológicas de glândulas.
A proposta do trabalho de Mukherjee et al. (2014) é desenvolver um
modelo computacional de classificação de tecidos (granulação, necrose e
esfacelos) para feridas crônicas utilizando técnicas de visão computacional e
padrões estatísticos. Não são utilizadas redes convolucionais e a estratégia de
segmentação

é baseada

em

conversão de

espaço

de

cores, mas

especificamente RGB e HSI. Outros espaços de cores são utilizados para
extração de características de textura. São utilizados classificadores SVM com
algoritmos Bayesianos para a composição dos percentuais de tecidos
presentes na imagem da úlcera.
O objetivo do trabalho de Wang et al. (2015) é, a partir de uma imagem
de ferida, determinar as dimensões, a presença de infecção e a predição do
processo de fechamento da úlcera. Sua principal aposta é automatizar
previsões a longo prazo do progresso geral de cicatrização de feridas. Para
isto, é proposto um sistema integrado com uma única CNN.
Já o trabalho de Roy, Haque e Neubert (2018) utiliza uma técnica de
detecção de objetos em tempo real para identificar automaticamente
melanomas - um tipo letal de câncer de pele - em imagens dermatoscópicas.
Para isto, utiliza-se uma CNN denominado YOLO - também utilizada nesta
dissertação e detalhada mais adiante – em sua segunda versão. Este modelo
usa uma única rede neural para a imagem completa, permitindo desempenho
em tempo real. Ele é capaz de processar imagens de 40 a 60 frames por
segundo usando uma GPU Titan X. Seus resultados mostraram que a detecção
não foi afetada pela presença de pêlos na imagem.
Em Poon e Friesen (2015), a classificação do estágio da úlcera por
pressão é determinada pelo intervalo de cores presentes na imagem
segmentada, formatando os componentes de cores RGB e apresentando-os
sob a forma de um histograma. Além disso, também é apresentada uma
abordagem de captura de grid para obter automaticamente o tamanho da
ferida. No trabalho é desenvolvido um método de redução de tamanho (pinchzoom) para o cálculo da dimensão da ferida. Não é usada nenhuma CNN ou
técnica de aprendizado de máquina.
Os propósitos principais do trabalho de Poon e Friesen (2015) são:
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1. Obter as dimensões de um objeto na imagem;
2. Reconstruir uma imagem tomada por um ângulo 3-D para uma
referência num plano bidimensional. O objetivo é realizar a
segmentação isolando a área da ferida do background;
3. Determinar

o

intervalo

de

cores

presentes,

extraindo

componentes do formato RGB e convertendo-os para Red Yellow
Black (RYB).
Parte dos trabalhos expostos avalia o tecido presente no leito da ferida
conforme a coloração apresentada por meio do sistema RYB, que se baseia na
seguinte análise:
1. Feridas vermelhas (R): de aspecto vermelho vivo, brilhante, úmido
e vascularizado (predomínio do tecido de granulação) ou
revestimento novo, rosado e frágil (novo epitélio);
2. Feridas amarelas (Y): apresentam exsudato fibroso, tecidos
amolecidos e desvitalizados e podem estar colonizadas, o que
favorece a instalação de infecções. Caracterizada pelo tecido
amarelo/esverdeado,

podendo

apresentar

a

presença

de

secreção purulenta (seroso); ou um tecido de coloração amarela /
branca, que adere ao leito da ferida e se apresenta como cordões
ou crostas grossas (necrose úmida);
3. Feridas pretas (B): apresentam necrose espessa, cuja coloração
pode variar entre castanha, marrom ou preta (necrose seca).
A delimitação de quais percentuais deve-se trabalhar para obter as
distinções dos tipos de tecido levando-se em consideração apenas o
histograma de cores não é uma tarefa trivial. A seleção de algoritmos de
classificação, tais como SVM e KNN, que melhor se adéquem às diversas
etiologias de feridas também é um complicador - como demonstra o trabalho de
Kumar e Reddy (2013).
3.2 Comparações entre esta proposta e as demais
Um aspecto comum em alguns dos trabalhos citados anteriormente é a
segmentação dos tecidos presentes nas imagens das úlceras. Como pode
haver diferentes tecidos interpostos por imagem, a geração destes rótulos (os
ground truth em inglês) não são de simples delimitação, o que pode gerar uma
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massa de treinamento falha. Isto pode ocasionar sobreposição de saídas,
induzindo o classificador a erros. Houve alguns trabalhos, como os de Kumar e
Reddy (2013) e Poon e Friesen (2015), que não fizeram uso de redes neurais
para o processamento de imagem, o que torna o nível de assertividade mais
custoso a se alcançar.
O presente trabalho usa outra abordagem na definição do tipo de tecido
presente na imagem. Ao invés de estabelecer relações manuais entre cores e
características a serem extraídas para a realização da classificação, é adotada
a estratégia de delegar a uma CNN a tarefa de se estabelecer relações entre
as imagens de feridas identificadas e os rótulos que se deseja obter. Para tal, é
implementada uma rede baseada no Yolo10 (versão Yolov2) com um
treinamento supervisionado com fotos de feridas e suas respectivas
delimitações de úlceras na imagem e classificações esperadas geradas por um
estomaterapeuta.
O foco aqui é determinar qual característica fundamental é preciso
reconhecer, ao se avaliar uma imagem de ferida, de modo a recomendar uma
cobertura apropriada a sua cicatrização. O caminho a ser percorrido concentrase no cuidado de identificação das estruturas existentes, ou seja, a presença
de tecidos viáveis e inviáveis no leito da ferida. Os tecidos viáveis se
subdividem em tecidos de granulação e em tecidos epiteliais, que indicam a
evolução do processo cicatricial da lesão com vistas a seu fechamento. Para os
tecidos de granulação, é importante observar a presença ou não de exsudato e
qual o aspecto predominante (Seroso, Hemático, Sero-Hemático, Pio-hemático
ou Purulento). Já para os tecidos inviáveis, é preciso classificar sua presença
entre Esfacelos, Necrose Úmida ou Necrose Seca. Para os Esfacelos e
Necrose Úmida é necessário, também, avaliar a presença ou não de exsudato.
Em havendo, agrupar seu aspecto em dois grandes grupos: Seroso ou demais.
A saída proposta para o sistema consiste em fornecer um conjunto de
coberturas mais adequado ao retrato de momento pelo qual se encontra a
úlcera, de acordo com o protocolo exibido na Figura 3 (mostrada na sessão
2.2.1). O curativo é um dos tratamentos utilizados para promover a cicatrização
da ferida e proporcionar um meio adequado ao seu processo de fechamento.

10

Sobre o Yolo, consultar: https://pjreddie.com/darknet/yolo/.
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As indicações das coberturas devem ser escolhidas mediante o predomínio do
tipo de tecido, a presença de exsudato e seu aspecto e a prioridade que o
tratamento exija, no momento da avaliação da ferida.
O objetivo é que as características extraídas pelas convoluções, o seu
respectivo mapeamento e delimitações de área (os bounding box, em inglês)
gerados pela rede produzam uma classificação com um alto grau de eficácia.
Espera-se que as atividades de detecção (delimitação da área da ferida na
imagem através de sua demarcação) e classificação (determinar o rotulo a qual
se encaixa na característica predominante) executadas pela CNN possam ser
executadas de maneira rápida e eficiente. Alguns dos aspectos que levaram a
escolha do Yolo como CNN a ser utilizada neste trabalho:


Uma

única

CNN

prevê

simultaneamente

várias

caixas

delimitadoras e probabilidades de classe para essas caixas,
processando globalmente toda a imagem para fazer predições.
Isto o torna mais rápido que outras abordagens - a proposta desta
dissertação busca a disponibilização de um serviço web, o que
faz com o que tempo de resposta das predições influencie na
escolha;


Aprendizado generalizável na representação de objetos. Segundo
Redmon et al. (2016), quando treinado em imagens naturais e
testado em obras de arte, o Yolo supera outros métodos de
detecção, como o R-CNN. Isto se deve a sua arquitetura
altamente generalizável, o que é menos provável que ele seja
decomposto quando aplicado a novos domínios ou a entradas
inesperadas;



Apresenta taxas baixas de falsos positivos em regiões de
background;



Classificação hierárquica, que se encaixa no modelo em estudo
(Ferida --> Tipos de Tecidos --> Presença de Exsudato...).
Conforme Redmon et al. (2016), para realizar a classificação com
o modelo hierárquico de conceitos visuais, são preditas
probabilidades condicionais em cada nó para a probabilidade de
cada hipônimo desse sinônimo. Para se calcular a probabilidade
absoluta de um nó em particular, é percorrido o caminho através

37
da árvore até o nó raiz e o resultado é multiplicado para cada
probabilidade condicional, de modo que se um objeto é rotulado
como um bi-plano, ele também é considerado como aeronave,
veiculo, etc.
O quadro 01 exibe um resumo das pesquisas elencadas e este trabalho
em relação a seus objetivos esperados e as técnicas empregadas pelos
mesmos.
Quadro 1 – Quadro resumo desta proposta e os demais trabalhos relacionados.
Trabalho
Wang (2016)

Objetivo
Detecção

de

Técnicas

bordas

e

segmentação de imagens.

Uma única CNN de 03 a 07
camadas sem operações de
pooling.

Noh, Hong, Han (2015)

Segmentação
baseado

de

em

imagens
redes

de

desconvolução.

Reconstruir limites de objetos,
a

partir

de

redes

desconvolucionais, sobre os
recursos extraídos das redes
convolucionais.

WÅSJO (2015)

Criar um modelo genérico de

Utilização

de

algoritmos

segmentação que possa delimitar

classificadores

a área da ferida, background e

trabalhar

elementos oclusivos.

diferenciações espaciais das

que

possam

sobre

as

regiões de agrupamento de
pixels

(superpixels)

gerados

por redes convolucionais.
Kumar e Reddy (2013)

Xu et. al (2016)

Identificar

o

tipo

de

ferida

Uso

de

segmentação

por

(diabética, lesão por pressão ou

regiões de interesse (ROI) e

lesão venosa) e o estágio de

GLCM, histogramas RGB e

cicatrização.

classificadores KNN e Fuzzy.

Segmentar glândulas individuais

Uso de CNN para produzir e

em imagens de histologia de

juntar

cólon.

complexos

informações
multicanais

de
de

modo a reunir informações de
regiões,
padrões
imagens

localizações
de

e

bordas

em

histológicas

de

glândulas.
Mukherjee et. al (2014)

Desenvolver

um

modelo

Conversão de espaço de cores
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Trabalho

Wang et. al (2015)

Objetivo

Técnicas

computacional para classificação

e

de tecidos (granulação, necrose e

classificadores

esfacelos) para feridas crônicas.

algoritmos Bayesianos.

Determinar

as

dimensões,

a

Uso

a

de

utilização
SVM

CNN,

SVM

de
com
e

presença de infecção e predizer o

algoritmos de aprendizagem

processo

Gaussiana.

de

fechamento

da

úlcera.
Roy, Haque e Neubert

Detectar melanomas em imagens

Uso da CNN Yolov2.

(2018)

dermatoscópicas.

Poon e Friesen (2015)

Classificação do estágio da úlcera

Uso de histogramas RGB e

por pressão.

técnicas de captura de grid
para

obter

o

tamanho

da

ferida.
Presente trabalho

Identificar o principal tipo de

Uso de um sistema integrado

tecido

com uma única CNN.

presente

no

leito

da

imagem de ferida para determinar
a cobertura mais adequada à
mesma.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como pode ser visto no Quadro 1, além da recomendação de um
conjunto de coberturas apropriadas à ferida, este trabalho realiza outras
abordagens na avaliação da imagem da úlcera, com maior foco na
classificação. Sendo assim, as principais diferenças em relação aos trabalhos
referenciados são:


CNN são adequadas para o trabalho com imagens, enquanto
classificadores como SVM e KNN são de propósitos mais gerais;



As CNN extraem características, enquanto SVM, histogramas e
demais métodos simplesmente mapeiam sua entrada para algum
espaço de alta dimensão, onde se espera que as diferenças entre
as classes possam ser reveladas;



CNN são arquiteturas profundas;



Os mapas de características gerados pelas camadas de
convolução podem ser classificáveis por operações de Regressão
Logística - efetuadas nas camadas FC.
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4 SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FERIDAS
Este capítulo mostra a proposta de construção de um sistema que
forneça uma sugestão de tratamento a uma ferida crônica a partir de uma
imagem de úlcera tirada de um aparelho celular.
Este capítulo está dividido como se segue:


A sessão 4.1 aborda o escopo do sistema;



A sessão 4.2 apresenta os detalhes arquiteturais do núcleo do
sistema, a partir do recebimento da imagem da úlcera do paciente
até a obtenção do diagnóstico;



A sessão 4.3 mostra a usabilidade do sistema sob a forma de um
aplicativo para dispositivo móvel (celular ou tablet);



A sessão 4.4 aborda a especificação implementada para os
serviços expostos pelo sistema.

4.1 Escopo
O público alvo do presente trabalho é constituído por profissionais de
saúde e pacientes, portanto o pré-requisito básico para as imagens a serem
fornecidas é que sejam de regiões do corpo que possuam feridas crônicas sem
oclusões na imagem. Convém salientar que outros critérios clínicos, não
abordados neste trabalho, são utilizados na avaliação e acompanhamento da
evolução das lesões e durante as revisões das condutas terapêuticas, tais
como: complexidade, etiologia, localização anatômica, grau de contaminação,
classificação da perda tecidual, bordas/margens e pele perilesional, dimensões,
dor e odor.
A Figura 5 mostra um fluxo geral que resume o funcionamento do
sistema. Este funcionamento é abordado nas próximas subseções.
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Figura 5 – Fluxo do sistema proposto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como pode ser observado na Figura 5, o sistema requer como entrada
informações do paciente e a imagem referente às lesões para serem
analisadas. Estes dados são armazenados tal qual foram informados. A seguir,
uma etapa de pré-processamento é ativada apenas para alterar o tamanho da
fotografia para as dimensões – tamanho x altura - requeridas pelo sistema (416
x 416). Depois disso, a imagem redimensionada é processada pela CNN
treinada para que possam ser gerados as detecções das feridas (demarcações
via bounding box) e classificações para cada uma delas. Uma última etapa de
processamento é ativada para que seja gerado o conjunto de curativos
apropriados à recomendação de tratamento e sejam armazenados os dados de
saída deste fluxo geral do sistema (imagem redimensionada delimitada com
suas classificações mais o conjunto de coberturas recomendadas).
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4.2 Projeto físico
Como pôde ser constatado na subseção 4.1, três etapas são
fundamentais ao sistema: redimensionamento do tamanho da imagem, seu
processamento e a seleção de coberturas para a recomendação de tratamento.
4.2.1 Redimensionamento da Imagem
A CNN utilizada neste trabalho é baseada no Yolo com o propósito de
detectar e classificar feridas. De acordo com Redmon et al. (2016), os
treinamentos realizados no Yolo sobre a Imagenet tiveram como opções de
entrada tamanhos que variavam de 320 x 320 a 608 x 608, forçando a rede a
aprender e prever bem em uma variedade de dimensões de entrada. Isso
significa que a mesma rede pode prever detecções em diferentes resoluções.
A fonte de imagens utilizadas neste trabalho provém de captações a
partir de celulares ou smart-phones. Estas fotos geralmente são captadas em
altas resoluções de fácil leitura manual. Por isto, este trabalho utiliza, tanto para
o treinamento da rede como para seu uso a resolução de 416 x 416, de modo
que, na pior das hipóteses, uma caixa delimitadora ocupará toda a dimensão
da imagem.
4.2.2 Processamento de Imagem
A etapa de processamento de imagem é responsável por detectar
espacialmente as feridas (caixas delimitadoras) e classificá-las de acordo com
o modelo pré-estabelecido para o sistema. A Figura 6 mostra o modelo de
classificação (rótulos hierárquicos) esperado na saída do processamento
efetuado pela CNN.
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Figura 6 – Modelo de classificação do sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como pode ser visualizado na Figura 6, a saída da classificação indica
se a imagem da ferida detectada possui como componente principal tecido
viável epitelial ou tecido inviável de necrose úmida com exsudato de aspecto
hemático ou é um tecido viável de granulação com exsudato de aspecto
seroso, etc.
A CNN utilizada pelo sistema, baseada no Yolo, realiza tanto a
classificação como a detecção do objeto de interesse na imagem,
processando-a e gerando um vetor de caixas delimitadoras e predições de
classe na saída. Segundo Redmon et al. (2016), a estratégia do Yolo é adotar a
detecção de objetos como um único problema de regressão, desde os pixels da
imagem até as coordenadas da caixa delimitadora (bounding box, em inglês)
da classe predita (sua localização). Outras abordagens, como o Regions
proposals with CNN features (R-CNN), usam métodos de proposta de região
para primeiro gerar as caixas delimitadoras potenciais em uma imagem e, em
seguida, executar um classificador nessas caixas propostas. Isto torna o
processo complexo, lento e difícil de otimizar, porque cada componente
individual deve ser treinado separadamente. Já no Yolo toda a imagem é
processada numa única vez para prever quais objetos estão presentes e onde
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estão. Uma única rede neural convolucional prevê caixas delimitadoras e
probabilidades de classe diretamente a partir de toda a imagem em uma
avaliação. Como todo o processo de detecção ocorre em uma única rede, ele
pode ser otimizado de ponta a ponta diretamente no desempenho de
inferência.
Ainda de acordo com Redmon et. al (2016), o sistema de detecção do
Yolo pode ser resumido da seguinte forma:
•

Primeiro, o processo foi simplificado a um problema de regressão

de modo a executar a rede neural em uma nova imagem em tempo de teste
para prever e melhorar detecções aprendidas na fase de treinamento;
•

Em segundo lugar, trabalha globalmente sobre a imagem ao fazer

previsões, ao contrário de técnicas baseadas em proposta de região (region
proposal-based) ou janela deslizante (sliding window), processando a imagem
inteira durante as fases de treinamento e teste para codificar informações
contextuais sobre as classes, bem como sua aparência;
•

E, por fim, aprende representações generalizáveis de objetos,

tornando sua arquitetura abstrata para facilitar o aprendizado sobre novos
domínios.
A CNN única do Yolo usa características de toda a imagem para prever
as caixas delimitadoras. Ela divide a imagem de entrada em uma grade de S X
S e se o centro de um objeto cair numa grade, essa grade será responsável por
detectar esse objeto. Cada grade prevê caixas delimitadoras B e pontuações
de confiança para essas caixas que refletem a capacidade do modelo prever se
esta caixa contém um objeto e a medida de sua acurácia. Se nenhum objeto
existir nessa grade, os índices de confiança são iguais a zero. Caso contrário, a
pontuação de confiança tende a ser igual ao IOU entre a caixa prevista e a
caixa delimitadora do objeto de referencia estabelecido pelo treinamento. Cada
caixa delimitadora consiste em 5 previsões: x, y, w, h e confiança: As
coordenadas (x, y) representam o centro da caixa em relação aos limites da
grade; a largura e a altura são previstas em relação à imagem inteira (w de
width e h de height); a pontuação de confiança representa o IOU entre a caixa
delimitadora prevista e a caixa delimitadora do objeto de referencia. Cada
grade também prevê as probabilidades da classe condicional C. Essas
probabilidades são condicionadas na grade que contem um objeto. Apenas se
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prevê um conjunto de probabilidades de classe por grade, independentemente
do número de caixas B. Na fase de teste, as probabilidades da classe
condicional são multiplicadas pelas previsões de confiança da caixa individual,
dando pontuações de confiança específicas da classe para cada caixa. Essas
pontuações codificam a probabilidade de que a classe aparece na caixa e quão
bem a caixa prevista se ajusta ao objeto. A Figura 7 mostra este processo.
Figura 7 – O modelo do Yolo: (1) Ele divide a imagem em uma grade uniforme e,
simultaneamente, prevê caixas delimitadoras, pontuações de confiança nessas caixas
e probabilidades de classe. Essas previsões são codificadas como um tensor S X S X
(B * 5 + C); (2) Equação de pontuação de confianção; (3) Equação das probabilidades
da classe condicional C.

Fonte: Redmon et al. (2016).

A estrutura da rede Yolo é similar às CNN convencionais, onde toda a
rede expressa uma única função de pontuação diferenciável: dos pixels da
imagem bruta em uma extremidade às pontuações da classe na outra. As
arquiteturas ConvNet fazem a suposição explícita de que as entradas são
imagens, o que permite codificar certas propriedades na arquitetura, tornando a
função forward mais eficiente para implementar e reduzir consideravelmente a
quantidade de parâmetros na rede. A rede convolucional é constituída por
apenas três tipos de camadas: convolução, agrupamento e FC. A função de
ativação RELU também é descrita explicitamente como uma camada, que
aplica a não linearidade elementar. A forma mais comum de uma arquitetura
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ConvNet empilha camadas de convolução-ativação (CONV-RELU), seguidas
de camadas de agrupamento (POOL) e repete esse padrão até que a imagem
tenha sido mesclada espacialmente a um tamanho pequeno. A última camada
totalmente conectada (FC) contém a saída, com as pontuações da classe. A
Figura 8 apresenta a CNN utilizada no sistema.
Figura 8 – Rede Neural utilizada pelo sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme pode ser visualizada na Figura 8, a rede tem 31 camadas
ConvNet seguidas de 1 camada FC (encapsuladas em Yolo2Output). No
entanto, as camadas ConvNet da CNN utilizada está acrescida da técnica de
regularização,

chamada

normalização

de

lotes,

após

suas

camadas

convolucionais (as camadas de BatchNormalization). De acordo com Ioffe e
Szegedy (2015), a ideia por trás do batch norm é que as camadas de redes
neurais

funcionam

melhor

quando

os

dados

estão

limpos.

A

BatchNormalization faz um tipo semelhante de feature scaling para os dados
entre as camadas. Essa técnica ajuda as redes neurais a ter um melhor
desempenho, pois impede que os dados se deteriorem a medida que passam
pela rede. Para dar uma idéia do efeito batch norm, a Figura 9 apresenta um
histograma da saída da primeira camada de convolução sem e com a
normalização de lote BatchNormalization.
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Figura 9 – Efeito da BatchNormalization.

Fonte: Adaptado de Ioffe e Szegedy (2015).

4.2.3 Seleção de coberturas
O objetivo desta etapa é estabelecer a recomendação de tratamento
adequada de acordo com a classificação obtida para a ferida.
Esta funcionalidade serve para sistematizar a ação do estomaterapeuta
com um protocolo que apóie sua decisão quanto à conduta tópica mais
adequada. É estabelecido um conjunto de pequenas regras que servem para
formatar um “de-para” resultante da transcrição do fluxo exibido na Figura 3,
determinando qual conjunto de coberturas deve ser recomendado a partir do
protocolo textual exposto na sessão 2.2.1. O Algoritmo 1 exemplifica uma
condição para geração da saída de coberturas apropriadas a classificação
gerada:
Algoritmo 1: Geração de Coberturas
Entrada: tT, tipo de tecido; carac, característica do tecido;
possuiEx, existência de exsudato.
Saída: lC, lista de coberturas.
1: Se (tT = Viável & carac = Granulação & possuiEx =
Falso) Entao
lC  [Hidrogel, Papaína Gel 2%, Adaptic,
AGE, Meptel, HidroColoide]

2:
3: Fim Se
4: Retorno: lC

Alg.1
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4.3 Usabilidade da aplicação
Para que o sistema inicie o processamento e forneça informações do
tratamento tópico mais adequado, é necessário que uma imagem de ferida seja
fornecida como entrada. Para tal, o enfermeiro deve acessar o aplicativo (app)
para dispositivo móvel - celular ou tablet – disponibilizado para este fim. O app
abre um formulário solicitando as seguintes informações: nome, data de
nascimento do paciente e o número do prontuário eletrônico no qual constam
as informações e histórico clínico do mesmo. No fim do formulário há duas
opções para que o usuário possa ou tirar uma fotografia da úlcera do paciente
ou insira uma imagem já salva em seus arquivos.
Ao confirmar as informações inseridas, os dados (nome, data de
nascimento, número do prontuário e imagem) são enviados do app ao serviço
do sistema para que este armazene as informações pertinentes e retorne com
o tratamento tópico mais adequado para as úlceras encontradas na imagem.
Ao receber a resposta do serviço chamado, o app disponibiliza na tela
do dispositivo móvel duas sessões para cada ferida identificada pelo sistema
na imagem recebida:


Uma sessão com o sumário das classificações efetuadas;



Outra sessão, em formato de tabela, com as recomendações de
cobertura apropriadas.

O enfermeiro pode selecionar uma das opções presentes na tabela,
aceitando ou rejeitando a recomendação. Em caso de rejeição, outra tela do
app é aberta para que o usuário possa registrar suas observações em relação
a não conformidade. Ambas as opções, tanto o aceite quanto a rejeição,
chamam outro serviço para que estas informações sejam salvas e o processo
de uso do app seja finalizado.
4.4 Especificação
Um processo de desenvolvimento de software compreende atividades
associadas seguidas de forma ordenada que tenham início e ﬁm bem deﬁnidos,
para que ao término tenha-se um produto que cumpra com seus requisitos préestabelecidos. Sommerville (2003) cita que o processo de software é deﬁnido
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como um conjunto de atividades e resultados associados que produzem um
produto de software.
Esta subseção mostra os seguintes diagramas UML desenhados para
este sistema: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes e Diagrama de
Seqüência.
4.4.1 Diagrama de casos de uso
Um diagrama de caso de uso, na sua forma mais simples, é uma
representação da interação de um usuário com o sistema, mostrando a relação
entre este e os diferentes casos de uso nos quais ele está envolvido. Conforme
resume Jacobson (1992), os diagramas de caso de uso representam algo ou
alguém que existe fora do sistema em estudo e que participam de uma
seqüência de atividades em um diálogo com o sistema para atingir algum
objetivo: eles podem ser usuários finais, outros sistemas ou dispositivos de
hardware. Cada caso de uso é uma série completa de eventos, descritos do
ponto de vista do ator.
A Figura 10 mostra a representação dos atores por usuários do sistema.
Figura 10 – Representação dos atores do sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Conforme visualizado na Figura 10, temos as seguintes identificações
para os atores do sistema:
1. Ator: Operador;
Descrição: Responsável por fornecer as informações e imagem
das úlceras do paciente por meio do app disponibilizado pelo
sistema. Responsável por avaliar as detecções e classificações
geradas pelo sistema. Só pode visualizar as avaliações feitas por
ele mesmo;
Recorte: O cenário é ativado pela necessidade de avaliação de
úlceras crônicas.
2. Ator: Administrador;
Descrição: Responsável por visualizar todas as avaliações
disponíveis;
Recorte: O cenário é ativado pela necessidade de visualização e
análise das avaliações.
A Figura 11 mostra o Diagrama de Casos de Uso do Sistema.
Figura 11 – Diagrama de Casos de Uso do sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Segue o descritivo dos casos de uso elencados na Figura 11:
1. UC1 – Informar Úlcera;
Ator: Operador;
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Meta: Informar imagem de úlceras crônicas para a realização de
detecções e classificações de feridas. A base de dados do
sistema é alimentada com a imagem original e seu respectivo
processamento contendo as lesões classificadas e delimitadas
espacialmente.
2. UC2 – Avaliar Classificação;
Ator: Operador;
Meta: Avaliar as detecções e classificações retornadas pelo
sistema. Alimentar a base de dados do sistema com as
avaliações dos especialistas.
3. UC3 – Pesquisar Avaliações;
Ator: Operador | Administrador;
Meta:

Verificar

as

imagens,

detecções,

classificações

e

avaliações armazenadas no sistema. O Operador visualiza
apenas as suas entradas enquanto o Administrador pode
visualizar qualquer uma.
4.4.2 Diagrama de classes
O Diagrama de Classes é utilizado para fazer a representação de
estruturas

de

classes

de

negócio,

interfaces,

colaborações,

seus

relacionamentos intra e inter-sistemas e classes de controle. De acordo com
Jacobson (1997), diagramas de classes são usados para modelar a
visualização de design estática de um sistema. Na maior parte, isso envolve a
modelagem do vocabulário do sistema, colaborações de modelagem ou
esquemas de modelagem. Os diagramas de classes são importantes não
apenas para visualizar, especificar e documentar modelos estruturais, mas
também para construir sistemas executáveis por meio de engenharia direta e
reversa.
A Figura 12 mostra o Diagrama de Classes do Sistema, apresentando as
classes utilizadas no projeto de acordo com o padrão Model-View-Controller
(MVC) amplamente usado em sistemas web.
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Figura 12 – Diagrama de Classes do Sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme pode ser constatado na Figura 12, as classes Modelo são
representadas pelos objetos:


Paciente: representa as informações do enfermo cujas feridas
estão sendo analisadas. Ela possui relacionamento com o objeto
Usuário, que sinaliza quem foi o Operador que realizou a tomada

52
das informações (usuário autenticado no app no momento da
entrada dos dados);


Ferida: é uma agregação do objeto Paciente. Aqui se encontra o
arcabouço de informações que representa toda a análise focada
para este sistema. Possui duas composições com o objeto
Arquivo, onde uma contempla a imagem original inserida pelo
operador e a outra representa a imagem já processada e
demarcada pelas detecções efetuadas pela CNN;



Classificação: outro objeto que compõe a classe Ferida, expondo
o resultado do processamento realizado sobre a imagem da
úlcera. Possui duas relações com a enumeração Coberturas,
sendo que uma representa a lista de curativos recomendados
pelo sistema àquela úlcera e a outra é resultado da iteração do
operador com o sistema, indicando se o mesmo acatou ou não
alguma das coberturas recomendadas;



O objeto Classificação também é composto pela classe Tecidos.
Essa composição informa qual o tipo de tecido predominante
encontrado após o processamento da imagem da úlcera pela
CNN. Como os tipos de tecidos possuem uma estrutura em
árvore, o objeto Tecidos possui um auto-relacionamento.

Outras duas classes que também são encontradas na Figura 9: os
objetos FeridaServiceRest e FeridaDao. Estas classes fazem parte da camada
Controller, sendo FeridaServiceRest responsável por expor os três serviços
REST do sistema e realizar os processamentos necessários para seu
atendimento e a classe FeridaDAO tem como responsabilidade acessar as
informações no Banco de Dados do sistema.
4.4.3 Diagrama de sequência
Um diagrama de sequência visa mostrar a ordenação temporal de
eventos executados durante um processamento, usado para ilustrar a visão
dinâmica de um sistema. Conforme define Jacobson (1997), um diagrama de
sequência mostra um conjunto de objetos e as mensagens enviadas e
recebidas por esses objetos. Os objetos são geralmente instâncias nomeadas
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ou anônimas de classes, mas também podem representar instâncias de outras
coisas, como colaborações, componentes e nós.
A Figura 13 mostra os três diagramas de sequência especificados para
este projeto. O foco destes diagramas apresentados concentra-se no serviço
exposto pelo sistema.
Figura 13 – Diagramas de Sequência do Sistema. A Figura 13-A exibe a primeira
iteração com o sistema, onde o usuário fornece a imagem a ser analisada; a Figura
13-B mostra a finalização do fluxo anterior, quando o usuário faz sua avaliação da
resposta gerada pelo sistema e a Figura 13-C exibe a pesquisa sobre as
classificações que foram geridas pelo sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 13-A exibe o fluxo da primeira iteração do aplicativo com o
sistema. Ocorre quando o usuário manda as informações do paciente a serem
processadas. É efetuado uma requisição POST que é recebida pelo método
salvarPaciente da classe FeridaServiceRest. O primeiro evento é chamar o
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método salvarPaciente da classe FeridaDAO, onde os dados do paciente e a
imagem original da úlcera são persistidas (envolvem as classes modelo
Paciente, Ferida e Arquivo – relação Original entre Arquivo e Ferida). Após isto,
um

segundo

evento

é

disparado:

o

método

processarImagem

de

FeridaServiceRest. Aqui as etapas de redimensionamento do tamanho da
imagem, seu processamento pela rede neural baseada no Yolo e a seleção de
coberturas para a recomendação de tratamento são codificadas. Logo em
seguida, um terceiro e último evento é processado: o método de
salvarClassificacao da classe FeridaDAO, responsável por persistir o resultado
da classificação (relação Detectada entre Arquivo e Ferida; o objeto
Classificacao, sua relação Classificada com a enumeração de Coberturas e
sua composição com o objeto Tecidos). O retorno desta sequência é o objeto
Ferida e suas composições / relações preenchidas por este processo para que
sejam exibidas no app para validação do operador. Este fluxo diz respeito ao
Caso de Uso “Informar Úlcera”.
A Figura 13-B exibe o fluxo da segunda iteração do aplicativo com o
sistema, quando o usuário valida as detecções e recomendações de cobertura
fornecidas durante a primeira iteração. É efetuado uma requisição PUT que é
recebida pelo método fecharAnalise da classe FeridaServiceRest. O evento
chamado é o método alterarClassificacao da classe FeridaDAO, onde a
entidade Classificacao tem seus atributos aceitacao e observacoes alterados
de acordo com o que é informado pelo usuário. Se o atributo aceitação for
positivo, a relação Aceita entre os objetos Classificacao e Coberturas também
é persistido. O retorno desta seqüência é apenas o HttpStatus 200 - OK. Este
fluxo diz respeito ao Caso de Uso “Avaliar Classificação”.
A Figura 13-C exibe o fluxo de iteração quando o usuário quer consultar
as avaliações já realizadas. É efetuado uma requisição GET que é recebida
pelo método pesquisar da classe FeridaServiceRest. O evento chamado é o
método pesquisar da classe FeridaDAO, onde é realizado uma consulta a
todos os objetos Paciente persistidos. O retorno desta sequência é uma lista de
objetos Paciente (com todas as suas relações e agregações / composições
preenchidas), sendo que se o usuário não for Administrador esta lista contém
apenas os registros que foram incluídos por ele mesmo. Esta lista é exibida no
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app para que possam ser observadas pelo operador. Este fluxo diz respeito ao
Caso de Uso “Pesquisar Avaliações”.
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5 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este capítulo traz dados sobre o experimento realizado e discute seus
resultados com vistas à validação da proposta apresentada na seção anterior.
O núcleo deste projeto se encontra na CNN desenvolvida para detectar
espacialmente e classificar as feridas existentes, de acordo com o principal tipo
de tecido presente úlceras. É justamente a precisão desta classificação que
determinará o sucesso na indicação das possíveis coberturas aplicáveis em
cada caso.
Portanto, a seção 5.1 é dedicada a informar e analisar os passos do
treinamento da CNN durante o estágio de pré-experimento – chamada de fase
de treinamento da rede neural convolucional. A seção 5.2 é dedicada a
fornecer e analisar os dados gerados pelas atividades de classificação e
detecção da rede neural durante a realização do experimento. A seção 5.3
apresenta a análise efetuada pelo uso do sistema por um estomaterapeuta e
uma análise sobre as métricas utilizadas.
5.1 Treinamento da rede neural convolucional
Como já mencionado, ML é a prática de usar algoritmos para coletar
dados, aprender com eles e então fazer uma predição sobre algum domínio de
informação. Baseia-se no princípio de que através do erro se consegue
melhorar uma dada resposta, ou seja, consiste em acreditar que o aprendizado
é adquirido através da experiência. A classificação realizada pela CNN, na
maioria dos casos, é um “vetor de probabilidade” calculado a partir dos pesos
atribuídos a imagem. Sobre um exemplo hipotético, a saída da CNN pode estar
86% confiante que a detecção processada é de um tecido viável epitelial, 10%
acreditando que é um tecido viável granuloso sem exsudato e 4% que se trata
de um tecido viável granuloso seroso, e assim por diante. Por isso, a fase de
treinamento é fundamental. Enquanto a rede está sendo treinada, ela está
produzindo respostas erradas recorrentemente. Ela precisa de treino até que
os pesos de cada informação captada estejam tão precisamente calibrados que
consigam responder com altos níveis de precisão.
Foram utilizadas 1.194 fotos nesta fase de treinamento, divididas em:
565 instâncias para tecidos de epitelização; 26 instâncias para tecidos de
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granulação sem exsudato; 525 instâncias para tecidos de granulação serosa;
33 instâncias para tecidos de granulação hemática; 116 instâncias para tecidos
de granulação de demais classificações; 137 instâncias para tecidos de
necrose seca; 28 instâncias para tecidos de necrose úmida serosa; 1 instância
para tecidos de necrose úmida hemática; 96 instâncias para tecidos de necrose
úmida para demais classificações; 271 instâncias para tecidos de esfacelos
serosos; 5 instâncias para tecidos de esfacelos hemático e 189 instâncias para
tecidos de esfacelos para demais classificações. Os tamanhos, tipos de tecido
predominante e quantidade de feridas presentes numa única imagem não são
uniformes, por isto a quantidade total de objetos descriminados é maior que a
quantidade de fotos informada, totalizando 1.992 instâncias. Estas fotos
alimentam a base de imagens (classes ObjectDetectionRecordReader da API
dl4j11 utilizada) utilizadas durante as iterações de treinamento. Foram
realizadas 1000 repetições sobre cada volta de treinamento, conforme
visualizado no Algoritmo 2.
Algoritmo 2: Treinamento da Rede Neural
Entrada: rRds, conjunto de imagens de treinamento.
Constantes: nIter, número de iterações.
Varíavel: i, contador.
Saída: mModel, rede neural treinada.
1: nIter = 1000
2: i  0
3: Enquanto (i < nIter) Faça
4:
Inicializar rRds
Enquanto rRds tem elementos a iterar Faça
5:

Alg. 2

Treinar mModel com o elemento
6:
rRds corrente
Fim Enquanto
7:
8:
Salvar cópia temporária em disco de mModel
9: Fim Enquanto
10: Salvar cópia em disco do mModel
11: Retorno: mModel

O dataset (rRds) mostrado no Algoritmo 2 contém informações das
imagens de treinamento e é responsável pelo segundo loop com 299 voltas
(valor inteiro da divisão de 1194 por 4, onde 1194 é o número de imagens
11

Para maiores informações sobre deeplearning4j, acessar: https://deeplearning4j.org.
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utilizadas para o treinamento e 4 é o valor definido para o batch - quantidade
de imagens processadas por vez em cada treino). São utilizadas as seguintes
configurações para o treino da rede:


Valor de grades (S x S) para divisão da imagem de entrada na
atividade de detecção da localização da ferida: 13 x 13;



Largura e altura (w, h) previstas em relação à imagem inteira são
ambas configuradas para 413;



Percentual de limite (threshold) definido é de 0,5;



Número de classes (C), que dizem respeito aos tipos de tecidos
predominantes presentes nas imagens de úlceras, são 12 (tecido
viável de epitelização, tecido viável de granulação sem exsudato,
tecido viável de granulação seroso, tecido viável de granulação
hemático, tecido viável de granulação de demais classificações,
tecido inviável de necrose seca, tecido inviável de esfacelos
seroso, tecido inviável de esfacelos hemático, tecido inviável de
esfacelos demais classificações, tecido inviável de necrose úmida
seroso, tecido inviável de necrose úmida hemático, tecido inviável
de necrose úmida de demais classificações);



Número de caixas (B) é o padrão para redes Yolo, que é igual a 5.

O treinamento de redes neurais e seu consequente ajuste de parâmetros
podem ser traduzidos mais como uma atividade repetitiva do que uma
matemática explícita. No entanto, há alguns aspectos que definem quais
abordagens são mais satisfatórias na obtenção de uma rede precisa. De
acordo com Smith (2017) e Ruder e Howard (2018), a pontuação12 versus
iteração deve (no geral) diminuir ao longo do tempo:


Se a pontuação aumentar de maneira consistente, sua taxa de
aprendizado (learning rate) provavelmente está alta demais. É
necessário reduzi-la até que as pontuações se tornem mais
estáveis. Também podem ser indicativas de normalização de
dados incorreta;

12

Métrica para verificar o desempenho da rede empregada, traduzindo-se numa forma quantitativa de
avaliar o modelo de classificação mensurando sua atribuição ao valor de classe correto nas instâncias de
teste.
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Se a pontuação for plana ou diminuir muito lentamente (após mais
de algumas centenas de iterações) pode ser indicativo de uma
taxa de aprendizado baixa ou dificuldades com a otimização;



Dados embaralhados, isto é, diversas classes em um único minibatch podem gerar alterações nas pontuações;



Ruídos são esperados, ou seja, a linha no gráfico de pontuação
versus iteração pode subir e descer dentro de um intervalo
pequeno.

No

entanto,

se

as

pontuações

variarem

significativamente entre as execuções, isso pode ser indicativo
dos problemas já citados (taxa de aprendizado, normalização,
otimização ou dados embaralhados). Definir o tamanho do batch
para um número muito pequeno de exemplos pode contribuir,
mas também pode levar a dificuldades de otimização.
A Figura 14 apresenta o gráfico de pontuação versus iteração da CNN
utilizada durante os treinamentos. Após diversos testes e tentativas de
otimização, os seguintes parâmetros estão sendo utilizados:

13



taxa de aprendizado13: 0,0001;



algoritmo de otimização: Stochastic Gradient Descent;



estratégia de normalização de gradiente: Re-escala L2Norm;



algoritmo de alteração de gradiente: RmsProp.

Conforme se depreende dos trabalhos de Smith (2017) e Ruder e Howard (2018), taxa de aprendizado
pode ser definida como um hiper-parâmetro que controla o quanto está sendo ajustados os pesos da rede
com relação ao gradiente de perda. Normalmente, as taxas de aprendizado são configuradas de forma
aleatória aproveitando-se experiências de outros treinamentos para obter a intuição sobre qual é o melhor
valor a ser usado. Ela afeta a rapidez com que o modelo pode convergir para o local de referência (obter
a melhor precisão).
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Figura 14 – Gráfico de pontuação versus iteração do treinamento da CNN.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 14 se observa a variabilidade da pontuação, que é o valor da
função de perda no mini-batch corrente, nas suas tentativas de minimização.
Este gráfico auxilia o ajuste dos parâmetros da rede neural para se obter boas
performances. Quanto menor o resultado da função de perda, melhor.
5.2 Precisão da CNN
Para a atividade a ser desempenhada pela CNN, espera-se que ela
esteja à altura de responder a três grandes desafios:
1. A foto fornecida contém instancias de úlceras crônicas?
2. Se sim, dos tecidos que compõe estas instancias qual o seu
componente principal?
3. Onde estas instâncias se encontram na imagem?
Portanto, estes são os alvos estudados nesta subseção: a capacidade
de classificação e detecção da rede neural já treinada.
5.2.1 Classificação
Para cada uma das 12 classes que o modelo proposto trabalha, a CNN
deve estar apta a prever sua ausência ou presença nas imagens fornecidas
durante os testes do experimento. Mas, como avaliar esta “aptidão” da CNN
empregada? Responder a questões típicas como: “qual das n classes
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determinadas a imagem contém?” ou “qual sua precisão (porcentagem de
exemplos classificados corretamente) para uma distribuição sobre classes não
significativamente uniformes?” são suficientes para a mensuração desta
“aptidão”?
Neste trabalho optou-se por calcular uma pontuação separada para cada
uma das instancias classificadas, utilizando-se do próprio valor de confiança
(conditional class probability14) gerada pela CNN para cada classe aferida por
imagem, onde valores maiores indicam maior probabilidade de que a imagem
contém o objeto de interesse. A utilização do nível de confiança fornecido pela
rede permite classificar os resultados de modo que a transição entre falsos
positivos e falsos negativos possam ser avaliados, sem definir custos
arbitrários em cada tipo de erro de classificação. Para o cálculo desta
pontuação é utilizada a precisão média interpolada (ou somente AP, do inglês
Average Precision). Para uma dada classe, de acordo com Salton e McGill
(1986), a curva de precisão / recuperação é medida a partir da saída
classificada de um método. Recuperação (capacidade do modelo em identificar
todos os casos relevantes - recall) é definida como a proporção de todos os
exemplos positivos classificados em relação a todos os rótulos anotados e
precisão (capacidade do modelo em identificar somente os objetos relevantes precision) é a proporção de todos os exemplos positivos em relação a todas as
classificações realizadas. As Equações 1 e 2, adaptadas de Salton e Mcgill
(1986), apresentam as formulas de cálculo de precisão e recuperação, onde TP
(true positives) representa as classificações verdadeiras, FP (false positives)
são as classificações impróprias e FN (false negatives) demonstram os objetos
verdadeiros que não foram classificados.

Eq. 1

Eq. 2

14

É a probabilidade do objeto detectado pertencer a uma classe específica (probabilidade por categoria
para cada célula).
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O AP resume a forma da curva de precisão / recuperação e é definido
como a precisão média em um conjunto de onze níveis de recuperação
igualmente espaçados [0, 0.1, 0.2, ... , 1]. A Equação 3, adaptada de Salton e
Mcgill (1986), apresenta a fórmula da curva AP, representando a precisão
média num conjunto espaçado em 11 níveis. E a Equação 4 demonstra esta
precisão em cada nível de recuperação r interpolada, tomando-se a máxima
precisão medida para o qual a correspondente recuperação excede r, onde
p(~r) é a medida de precisão na recuperação ~r. Interpolar a curva de precisão
/ recuperação dessa forma serve para reduzir o impacto dos "movimentos"
nesta curva, causados por pequenas variações na classificação dos exemplos.
Com isto, para se obter uma alta pontuação deve-se ter precisão em todos os
níveis de recuperação.

Eq. 3

Eq. 4

A curva precisão / recuperação é indicada para avaliar, com altos níveis
de sensibilidade e interpretação, o desempenho de um detector de objetos,
pois a confiança é alterada pelo traçado para cada classe de objeto, dando
aumento da visibilidade do desempenho em baixos níveis de recuperação.
Como exemplo de aplicação, o AP é utilizado como métrica nos desafios de
detecção de objetos do Pascal VOC Challenge15 e Google Open Images
Dataset V4 Competition16. Um detector de objetos de uma determinada classe
é considerado bom se sua precisão permanecer alta conforme a recuperação
está a subir (mesmo variando o limite - threshold, onde detecções abaixo deste
limite são descartadas - a precisão e a recuperação ainda serão altas). Nestes
casos o detector de objetos é capaz de identificar somente objetos relevantes
(zero FP é igual a alta precisão) e/ou encontrar todas as classes rotuladas
(zero FN é igual a alta recuperação). Por outro lado, um detector de objetos
ruim precisa aumentar o número de objetos detectados (aumentar FP resulta
15
16

http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/
https://storage.googleapis.com/openimages/web/challenge.html
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em menor precisão) para recuperar todos os objetos de rotulagem anotada
(alta recuperação), fazendo com que a curva precisão / recuperação
geralmente comece com valores de alta precisão e diminua à medida que a
recuperação aumenta.
Foram utilizadas 134 novas fotos – não utilizadas na fase de treinamento
- para esta fase de testes do experimento, divididas em: 19 instâncias para
tecidos de epitelização; 11 instâncias para tecidos de granulação sem
exsudato; 67 instâncias para tecidos de granulação serosa; 13 instâncias para
tecidos de granulação hemática; 13 instâncias para tecidos viáveis de
granulação de demais classificações; 13 instâncias para tecidos inviáveis de
necrose seca; 1 instância para tecidos inviáveis de necrose úmida serosa; 0
instância para tecidos inviáveis de necrose úmida hemática; 17 instâncias para
tecidos inviáveis de necrose úmida para demais classificações; 18 instâncias
para tecidos inviáveis de esfacelos seroso; 4 instâncias para tecidos inviáveis
de esfacelos hemático e 37 instâncias para tecidos inviáveis de esfacelos para
demais classificações.

Os tamanhos, tipos de tecido predominante e

quantidade de feridas presentes numa única imagem não são uniformes, por
isto a quantidade total de objetos descriminados é maior que a quantidade de
fotos informada, totalizando 213 instâncias de feridas. Também foram
adicionadas a este grupo de testes mais 16 fotos sem conter instâncias de
úlceras, mas que possuem imagens que podem confundir a CNN e levá-la a
identificar classes inexistentes nas fotografias - detecções FP. A Figura 15
apresenta as curvas de precisão / recuperação para a amostra de classes
coletada durante o experimento.
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Figura 15 – Curvas AP para a amostra de classes coletada.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A avaliação quantitativa do método AP dá pistas sobre o balanço
desejável entre objetividade e relevância, demonstrado nos gráficos da Figura
15. É interessante examinar os modos de sucesso e fracasso para obter
algumas informações sobre o que a CNN aprendeu e quais limitações podem
ser abordadas. Ao observar as imagens e suas classificações, contendo a
instancia de interesse ou não, podemos deduzir informações sobre quais
propriedades das imagens tornam o reconhecimento fácil ou difícil para a rede.
A Figura 16 mostra imagens classificadas com instâncias de tecidos
viáveis de granulação serosa, ordenadas decrescentemente de acordo com a
pontuação de confiança gerada pelo classificador.
Figura 16 – Imagens classificadas como contendo objetos de tecidos de granulação
serosa, ordenadas de acordo com a pontuação de confiança do classificador. 16-A) As
quatro primeiras imagens positivas. 16-B) As quatro últimas imagens positivas. 16-C)
As quatro primeiras imagens negativas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira linha mostra as quatro primeiras imagens positivas atribuídas
a mais alta pontuação – estas podem ser consideradas imagens que foram
fáceis para a CNN reconhecer que continham granulação serosa. Na segunda
linha mostra as quatro imagens positivas com as pontuações mais baixas - são
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as fotos que a CNN não consegue estabelecer facilmente a presença desta
classe. Já a terceira linha mostra as quatro imagens negativas (que não
contêm instâncias do objeto viável de granulação serosa e que foram
classificadas como tal) atribuídas a pontuações de confiança mais altas,
inferindo-se que são imagens que "confundem" a CNN de modo que ela julga
ser altamente provável que contenham a classe observada.
As imagens positivas com alta pontuação incluem imagens sem
obstrução, em um fundo organizado ou “esperado”, uma perna por exemplo, e
onde a coloração vermelha e a textura granular são explicitamente visíveis. A
avaliação de imagens com múltiplas diferenciações de textura, coloração e
tamanho da ulcera ilumina se a classificação da CNN é dependente de
propriedades “texturais” ou em arranjos espaciais das partes.
A baixa pontuação de imagens positivas (Figura 16-B) é típica em todas
as classes, mostrando o objeto de interesse pequeno na imagem, pouco
iluminado, com coloração avermelhada de menor intensidade, textura menos
granular ou muito obstruída. Ao se basear em características globais na
imagem, esses fatores fazem com que a presença do objeto viável de
granulação serosa contribua pouco para o vetor de recursos que a descreve.
As imagens negativas de alta pontuação mostram uma confusão
“intuitiva” - as primeiras quatro imagens mostradas contêm tecidos viáveis de
epitelização e de granulação hemático e de tecido inviável de esfacelo seroso
(não fazendo parte da classe alvo – tecidos viáveis de granulação serosa). Isso
pode ser considerado um resultado até certo ponto esperado, uma vez que
existe imprecisão natural na distinção entre as classes de granulação
hemáticas, serosas e epitelização. Estas classes também compartilham
propriedades semânticas e visuais. Contudo, essas confusões naturais não são
aparentes em todas as classes, principalmente entre as classes de epitelização
e necrose.
A Tabela 1 traz os dados discutidos a cerca da Figura 16. Nela encontrase o id da imagem, os valores de confiança gerados pela CNN, seus valores de
precisão e recuperação e a identificação se a classificação foi correta (TP) ou
incorreta (FP) para as quatro primeiras e últimas classificações assertivas do
tecido viável de granulação serosa e as quatro primeiras erradas (onde outros
tecidos foram falsamente identificados como sendo a classe em estudo). Os
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dados apresentados estão ordenados de acordo com sua pontuação de
confiança, independentemente de se tratar do primeiro grupo (TP) ou do
segundo (FP). Já a Figura 17 apresenta a curva AP para esta classificação.
Tabela 1 – Valores de precisão e recuperação para tecidos de granulação serosa.
Imagem
140
20
77
3
13
124
37
13
130
147
139
114

Confiança
0.97589288
0.96474768
0.96139003
0.94913710
0.92618056
0.92229612
0.90641657
0.83282354
0.39188597
0.32608011
0.30805816
0.25708847

Precisão
Recuperação TP ou FP?
1.00
0.01
TP
0.50
0.01
FP
0.67
0.03
TP
0.50
0.03
FP
0.40
0.03
FP
0.50
0.04
TP
0.43
0.04
TP
0.27
0.06
FP
0.16
0.10
TP
0.16
0.10
TP
0.15
0.10
TP
0.15
0.10
TP

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 17 - Curva AP para a classificação de objetos do tipo tecido viável de
granulação serosa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observando a Tabela 1 e a Figura 17, nota-se que a precisão diminui
progressivamente à medida que os níveis de recuperação vão aumentando.
Isto denota que a rede possui um comportamento muito aquém do esperado
para classificações do tipo tecido viável de granulação serosa.
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5.2.2 Detecção
A tarefa de classificação do sistema não consiste apenas em verificar se
há um tecido necrosado presente, concluindo-se logo que a imagem contém
um tecido necrosado. A abordagem deste experimento visa estabelecer a
presença de um objeto e localizá-lo na imagem. Para cada fotografia de teste,
o sistema é capaz de desenhar caixas delimitadoras para cada detecção de
objeto (se houver) dentre as doze classes definidas, com o valor de confiança
para cada caixa traçada.
A escolha de caixa delimitadora alinhada ao eixo horizontal para a
rotulagem, apesar das imagens de feridas não se encaixarem em formato de
caixas e / ou não estarem alinhadas com este eixo, se deve a sua facilidade e
rapidez de anotação e cálculos de validação. O procedimento é estabelecido
para que a anotação das imagens seja consistente em termos de definição das
classes, em como as caixas delimitadoras são colocadas e como os pontos de
vista e seu truncamento são definidos para que sejam precisos. Por isto, essa
escolha também serve para que haja o menor número possível de erros de
anotação e todas as ocorrências de objetos sejam rotuladas.
As detecções são atribuídas a objetos de anotação (ground truth) e
julgadas como TP / FP quando é medida a sobreposição da caixa delimitadora.
Para ser considerada uma detecção correta, a área de sobreposição (IOU Intercept Over Union) entre a caixa delimitadora (Bp) prevista pela CNN e a
caixa delimitadora anotada (Bgt) deve exceder 0,5 (50%), dado pela fórmula
exposta na Equação 5 - adaptada de Salton e Mcgill (1986), onde Bp ∩ Bgt
denota a intersecção entre as caixas delimitadoras anotadas e as preditas e Bp
U Bgt sua união. Métrica semelhante é utilizada no desafio ImageNet Object
Localization Challenge17

Eq. 5

O limite (threshold) de 50% é deliberadamente baixo para contabilizar
imprecisões em caixas delimitadoras preditas nos dados anotados, levando-se
17

https://www.kaggle.com/c/imagenet-object-localization-challenge#evaluation.
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em consideração os objetos de estudo não convexos. As detecções emitidas
pela CNN são atribuídas a objetos rotulados que satisfazem o critério de
sobreposição, ordenados pela confiança de saída da rede (decrescente).
Múltiplas detecções do mesmo objeto em uma imagem são consideradas
detecções falsas. Por exemplo, três detecções de um único objeto contam
como uma detecção correta e as outras duas detecções como falsas – isto
mede a responsabilidade do sistema em filtrar múltiplas detecções na sua
saída.
Como na tarefa de classificação, é interessante examinar os modos de
sucesso e fracasso da CNN na atividade de detecção para obter algumas
informações sobre o que foi aprendido pela rede e quais limitações podem ser
abordadas. As classes selecionadas para observação são aquelas cujos
resultados são mais promissores ou cujas anotações podem ser feitas como
confusões entre uma e outra classe. A Figura 18 mostra as quatro detecções
positivas (TP) mais bem pontuadas (valor de confiança gerada pela rede) para
a classe de tecidos inviáveis esfacelos demais, enquanto que a Tabela 2
apresenta o IOU para estas mesmas detecções.
Figura 18 – As quatro maiores pontuações (IOU) para a classe de tecidos inviáveis
esfacelos demais.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 2 – Os quatro maiores valores de IOU para a classe de tecidos inviáveis
esfacelos demais.
Imagem
Confiança
Precisão
Recuperação
IOU
000
0.95844302
1.00
0.06
0,78
059
0.95347480
0.75
0.09
0,71
082
0.87272553
0.88
0.20
0,67
039
0.84912044
0.83
0.29
0,62
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para as detecções apresentadas tanto na Figura 18 como na Tabela 2,
não há preferência aparente para um particular ponto de visão ou aspecto – a
rede sempre retorna objetos esfacelos demais com altos valores de confiança,
apesar de variações em posicionamentos e tomadas de visão do objeto na
imagem. O que repercute mais é a característica amarelo
amarelo-marrom
marrom-esverdeada
do tecido e sua textura gelatinosa.
A Figura 19 exibe imagens de feridas não detectadas pela rede neural.
Figura 19 – Imagens não detectadas pela CNN.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como pode ser constatado na Figura 19,, a CNN tem dificuldades em
localizar instâncias de ulceras de pequenas dimensões e com colorações e
textura mais próximos às da epiderme.
Já a Figura 20 exibe imagens incluídas de modo proposital para tentar
induzir a rede a cometer erros, mas que não foram detectados como FP pela
CNN.
Figura 20 – Imagens não detectadas pela CNN que foram introduzidas para indução a
erro.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Há também, para as imagens mostra
mostradas na Figura 21, detecções FP caixas delimitadoras que não correspondem a um objeto de interesse. A Figura
21 exibe as quatro primeiras detecções FP com alta pontuação de confiança.
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Figura 21 – Imagens de detecções falso-positivas, com alta pontuação de confiança.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as imagens mostradas na Figura 21, ressalta-se que o erro não se
deve apenas a um desencontro na classificação (ter determinado um tipo de
tecido quando na verdade se trata de outro), mas na detecção de instâncias de
objetos inexistentes na imagem.
5.3 Análise dos resultados do experimento
As recomendações de curativos, classificações e detecções geradas
pelo sistema foram avaliadas por um profissional estomaterapeuta. As
respostas de coberturas expostas pelo fluxo utilizado pela aplicação são
satisfatórias. Entretanto, convém salientar que o objetivo deste trabalho não é
criar uma metodologia para validação do diagnóstico. Portanto, não houve o
estabelecimento de uma banca de avaliação e muito menos entrevistas para
escrutinização dos resultados, tratando-se apenas da observação de um
profissional capacitado que lida no seu cotidiano com pacientes acometidos por
úlceras crônicas. Outro ponto importante a se destacar é que a análise
dispensada não se centrou em validar as opções de tratamento, mas em
verificar se as classificações e detecções fornecidas pelo aplicativo,
especialmente na imagem de saída gerada com suas demarcações e rótulos,
estão condizentes com o contexto apresentado.
Dentre as atividades de detecções e classificações, as classificações
foram mais assertivas. Algumas detecções não estão centralizadas no objeto
de interesse. Entretanto, o nível de precisão exigido para a detecção, no
propósito deste sistema, compõe um aspecto de menor relevância. O mais
interessante é que a direção apontada para as localizações dos objetos façam
sentido e informem ao enfermeiro a possível indicação de localidade da úlcera
sobre a foto apresentada. Agora, muito mais importante que a exata
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centralização do objeto dentro da caixa delimitadora, é saber se os principais
tecidos foram identificados e corretamente classificados. É justamente esta
avaliação que mais pesa para a proposta de uso no dia a dia da enfermagem.
Dos tecidos que o sistema está predisposto a classificar, o que obteve a
maior taxa de acertos na amostra utilizada nos testes do experimento, tanto
para detectar sua presença como para corretamente classificá-lo (altos índices
de TP), foram os tecidos inviáveis de necrose seca. Talvez sua coloração
preto-marrom e sua aparência de tecido morto e sem umidade tenha facilitado
o trabalho da CNN. A Figura 22 mostra a curva AP para esta classe.
Figura 22 – Curva AP para a classificação de objetos do tipo tecido inviável de
necrose seca.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 22 é possível verificar que os níveis de precisão mantêm uma
curva ascendente, mesmo quando a recuperação aumenta. Este gráfico mostra
que a rede neural conseguiu bons graus de assertividade para detecção e
classificação de tecidos inviáveis de necrose seca. A CNN apresentou o maior
percentual de AP para esta classe.
Muitas imagens de tecidos de granulação, tanto serosos como demais,
não foram reconhecidas pela rede, aumentando os índices de classificações
FN para estas classes. Os tecidos viáveis de epitelização foram os que mais
contribuíram para identificações erradas (altos índices de diagnósticos FP),
talvez devido às confusões geradas entre estabelecer de forma precisa o fim
da pele e o começo do tecido de epitelização.
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Apesar do mAP - média de precisão - geral para a CNN estar em
21,32%, a avaliação do uso do sistema foi positiva. Grande parte das
classificações geradas foram assertivas. O valor deste mAP expõe a
necessidade de um maior alargamento no conjunto de imagens obtidas para
treino (que pode ser medido na flutuação das pontuações de confiança para a
obtenção das classificações) e mostra que a distribuição dos dados para o
experimento foi precária. O conjunto de fotos, além de estar numa
representatividade muito diminuta, apresentou concentração exacerbada em
poucas classes, assim como pôde ser vista na distribuição de objetos para o
treino da seção 5.1. As classes que tiveram pouca representação nas imagens
utilizadas foram as esfacelos hemático e necrose úmida serosa; as classes
necrose úmida hemática e granulação sem exsudato não tiveram nenhuma
representação; já as classes granulação serosa e epitelização foram as que
mais tiveram fotografias no conjunto coletado. Portanto, este valor de mAP
deve ser visto também neste contexto de deformidade das massas que foram
possíveis utilizar, mas que não impedem a análise do propósito e sua
viabilidade sistêmica.
O modelo de classificação binário (possui ou não melanoma), que
também utiliza a CNN YoloV2, do trabalho de Roy, Haque e Neubert (2018)
fora avaliado através da análise da curva ROC. Geralmente, a indicação para o
uso de curvas ROC ou AP são as seguintes:


Curvas ROC devem ser usadas quando houver um número
aproximadamente igual de observações para cada classe;



Curvas AP devem ser usadas quando houver desequilíbrios de
classe de moderada a grande.

A razão para esta recomendação, conforme se depreende em Davis e
Goadrich (2006), é que as curvas ROC apresentam uma imagem otimista do
desempenho do modelo em conjuntos de dados com uma grande distorção na
distribuição de classes. Entretanto, as curvas AP são sempre citadas como
uma alternativa às curvas ROC para tarefas com grande desequilíbrio na
distribuição das classes. Outros autores sugerem que o uso de uma curva ROC
com um conjunto de dados desequilibrado pode ser enganoso e levar a
interpretações incorretas da habilidade do modelo. Saito e Rehmsmeier (2015)
afirmam que a interpretabilidade visual dos gráficos ROC no contexto de
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conjuntos de dados desequilibrados pode ser enganosa no que diz respeito às
conclusões sobre a confiabilidade do desempenho de classificação, devido a
uma interpretação intuitiva, mas errada da especificidade (specificity). Por outro
lado, ainda de acordo com Saito e Rehmsmeier (2015), os gráficos de curva AP
podem fornecer ao analista uma melhor previsão do desempenho futuro da
classificação, devido ao fato de que eles avaliam a fração de TP entre as
previsões positivas.
A principal razão para este quadro otimista é devido ao uso de TN (True
Negatives - onde não há o objeto de interesse e ele não foi detectado pelo
classificador) na FPR (False Positive Rate, cálculo de taxa de falsos positivos)
na curva ROC e o seu não-uso curva AP. Conforme destaca Fawcett (2004), se
a proporção de instâncias positivas para negativas mudar em um conjunto de
testes, as curvas ROC não serão alteradas. Métricas como acurácia
(accuracy), precisão (precision) e pontuação F (F scores) usam valores de
ambas as colunas da matriz de confusão. Como uma distribuição de classe
muda, essas medidas também mudarão, mesmo que o desempenho do
classificador não se altere. Os gráficos ROC são baseados nas taxas TP e FP,
em que cada dimensão é uma estrita proporção colunar, portanto, não
dependem de distribuições de classes. Por estas razões, a presente
dissertação baseia suas análises apenas nas curvas AP / IOU para as
atividades de classificação e detecção do modelo proposto.

75
6 CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho está em propor um sistema, baseado no
reconhecimento de imagens, que possa detectar e classificar úlceras crônicas,
a partir da identificação da característica principal de seus tecidos constituintes,
para poder sugerir coberturas adequadas ao seu tratamento. Foram levados
em consideração os seguintes eixos teóricos:


Reconhecer a morfologia e identificar as composições quimiobiológicas que compõe uma úlcera crônica, determinando o seu
papel e interferência no processo de cicatrização das feridas. Isto
foi importante para determinar o modelo de domínio a ser utilizado
no processo de predição do classificador;



Usar um protocolo de tratamento que possa ligar o modelo
estudado com curativos apropriados;



Constituir uma rede neural convolucional capaz de detectar
espacialmente feridas numa imagem e fornecer sua classe de
acordo com o modelo estabelecido.

A fonte de informações gerada através do uso do sistema pelo
estomaterapeuta que auxiliou o presente trabalho permitiu avaliar a eficácia da
rede neural convolucional utilizada nas atividades de detecção e classificação
sob a luz dos conceitos de precisão (precision), recuperação (recall) e média
de precisão (mAP).
Das contribuições deste trabalho, destacam-se:


O estabelecimento de um modelo simples de tipos de tecidos a
serem identificados em feridas crônicas de modo a sistematizar o
seu reconhecimento em redes neurais treinadas para este
propósito, encaixando-o num protocolo de tratamento prático
difundido na enfermagem;



A definição de uma base de informações para avaliação empírica
da medida de precisão da rede neural utilizada;



Uma aplicação prática para estudos em reconhecimento de
imagens.

O ponto central e, também, limitador desta proposta reside na
estruturação de uma CNN que apresente alta precisão na detecção e
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classificação das ulceras crônicas. O modelo proposto, apesar de estar
simplificado em doze classes de saída, pressupõe que a rede esteja em
condições de aprender e conseguir separar os tênues limites encontrados em
imagens de ulceras, tais quais:


Conseguir diferenciar a epiderme e os tecidos de epitelização
numa imagem de uma ferida (por exemplo, queimadura) em
estágio avançado de cicatrização, onde o leito e o bordo já se
encontram superpostos;



Características de cor e textura em tecidos de esfacelos e
necrose úmida com exsudato seroso ou purulento nem sempre
possuem diferenciações tão expressivas;



As diferentes presenças de exsudato em tecidos de granulação
não são facilmente distinguíveis, tomando-se como ponto de
análise apenas a imagem;



Úlceras com tecidos interpostos de necrose seca, necrose úmida
e esfacelos, por exemplo, precisam contemplar, primeiramente, o
tratamento das necroses, em especial a seca. Por isto a correta
identificação de qual tecido, dado as proporções de cada
componente, deve ser classificado como o mais importante para a
saída é outro fator de dificuldade para o aprendizado da rede
neural.

Estratégias de contexto espacial possuem uma influência reduzida para
o tipo de imagem empregada por este trabalho. Por exemplo, reconhecimento
de face tem nesta estratégia um grande aliado: o posicionamento e a
triangulação entre orelhas, olhos, nariz e boca dão impulso ao processo de
aprendizado. Já para o presente trabalho as principais questões residem no
conteúdo interno do leito da ferida. Por isto, características como coloração,
textura e aspecto ganham muito mais relevância do que o aprendizado de
estruturas espaciais presentes.
Sendo assim, como futuros trabalhos, pode-se indicar o aprimoramento
desta rede neural e, principalmente, a coleta de mais dados de rotulagem que
tornem mais abrangente o processo de treinamento e aprendizagem.
A seguir, pontos que podem melhorar a precisão do presente modelo e
serem aproveitados para trabalhos futuros:
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Introduzir mais camadas convolucionais na rede neural utilizada;



Alterar o esquema de regressão logística, utilizada nas camadas
FC do Yolo, por outros modelos matemáticos;



Usar um conjunto de dados rotulados massivos, com contextos a
exaustão, sobre essa mesma rede que fora aplicada neste
trabalho já poderia ser suficiente para se obter um mAP
expressivo.

Outro aspecto de melhoria que pode ser realizado em trabalhos futuros é
o uso de arquiteturas multiníveis, com processamentos e responsabilidades
separadas. Disponibilizar um nível dedicado apenas à localização espacial das
feridas, outro responsável apenas por realizar a segmentação da ferida na
imagem e um terceiro nível responsável apenas por realizar a classificação dos
tipos principais de tecidos presentes. Todos estes níveis seriam reunidos por
um elemento final de fusão.
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