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RESUMO

O campo da Inteligência Artificial (IA) atraiu a atenção de pesquisadores e da
indústria nos últimos anos. Particularmente, as redes neurais artificiais também foram
impulsionadas, como, por exemplo, as redes neurais profundas. Entretanto, as redes
neurais profundas são modelos considerados "caixas-pretas", e a transparência das
decisões é hoje requisito importante em muitos setores, do financeiro ao de saúde. O
termo explicabilidade refere-se ao conjunto de técnicas na aplicação da IA de modo
que os resultados possam ser compreendidos por humanos. Neste trabalho, guiado
pela metodologia Design Science Research, são mapeadas e abordadas as principais
técnicas de explicabilidade para imagens em redes neurais profundas. Em seguida, é
realizado um experimento que demonstra o uso prático das técnicas de explicabilidade
integradas com as redes neurais profundas. As técnicas de explicabilidade aplicadas
destacaram áreas das mamografias que mais contribuíram para a previsão da rede
neural profunda e comparou-se essas áreas com a área marcada pelo médico, com a
finalidade de verificar se convergem ou não com a estratégia do especialista. Como
resultado, as áreas destacadas pelas técnicas divergiram, mas não fortemente, do
centro das coordenadas indicadas pelo especialista. A diferença pode ser atribuída a
estratégia adotada durante a fase de treinamento da rede neural, onde foram
aplicadas imagens inteiras das mamografias. Assim, as técnicas de explicabilidade
mapeadas neste estudo e empregadas no experimento foram capazes de indicar
partes da imagem original, que são as principais responsáveis pela classificação do
modelo, demonstrando sua aplicabilidade.
Palavras-chave: Inteligência Artificial Explicável. Rede Neural Profunda Explicável.
Modelos de Caixa-Preta Explicáveis. Aprendizagem Profunda Explicável. Câncer de
Mama.

ABSTRACT
Use of Explainable Artificial Intelligence in Deep Neural Networks: a
demonstration of application in the diagnosis of breast cancer
The AI field has caught the attention of researchers and the industry in the last
few years. In particular, artificial neural networks have also been boosted, such as, for
instance, deep neural networks. However, deep neural networks are considered "black
boxes", and the transparency of decisions is now an important requirement in many
fields, from financial to health. The term explainability refers to the set of techniques in
the application of artificial intelligence (AI) so that the results can be understood by
humans. In this research, guided by the Design Science Research methodology, the
main explainability techniques for images in Deep Learning are mapped and
addressed. Finally, an experiment is carried out that demonstrates the practical use of
the techniques, how they can be integrated into artificial neural networks. The applied
explainability techniques highlighted areas of mammography that most contributed to
the prediction of the Deep Learning and these areas were compared with the area
marked by the physician, in order to verify whether the areas highlighted by the
explainability methods converge or not with the specialist's strategy. As a result, the
areas highlighted by the techniques diverged, but not strongly, from the center of the
coordinates indicated by the specialist. The difference can be attributed to the strategy
adopted during the training phase of the neural network, where entire images of the
mammograms were applied. Therefore, the explainability techniques mapped in this
study and used in this experiment, were able to indicate parts of the original image,
which are the main responsible for the classification of the model, demonstrating its
applicability.
Keywords: Explainable Artificial Intelligence. Explainable Deep Neural Network.
Explainable Black Box Models. Explainable Deep Learning. Breast Cancer.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –
Figura 2 –
Figura 3 –
Figura 4 –
Figura 5 –
Figura 6 –
Figura 7 –
Figura 8 –
Figura 9 –
Figura 10 –
Figura 11 –
Figura 12 –
Figura 13 –
Figura 14 –
Figura 15 –
Figura 16 –
Figura 17 –
Figura 18 –
Figura 19 –
Figura 20 –
Figura 21 –
Figura 22 –
Figura 23 –
Figura 24 –
Figura 25 –
Figura 26 –
Figura 27 –
Figura 28 –
Figura 29 –
Figura 30 –

Relação acurácia e explicabilidade
Exemplo de aplicação de uma rede neural no diagnóstico de
câncer de mama
Exemplo de rede neural artificial
Organização e abordagens em IA
Ilustração de uma rede neural convolucional para a
classificação de câncer de mama
Abordagens para uma IA Explicável
Exemplos de técnicas que utilizam máscaras de saliência
Exemplo de Análise de Sensibilidade
Exemplo de Maximização de Ativação
Demonstração da técnica pixel-flipping
Iterações da técnica pixel-flipping
Demonstração da queda da pontuação da classe após
desligamento progressivo dos pixels
Demonstração do cálculo da área sob a curva
Etapas da Design Science Research Methodology for
Information Systems
Representação do experimento
Processo mapeado para o experimento
Posições do feixe de raios-X
Exemplos de imagens do MIAS
Proporção dos dados utilizados como entrada para a rede
neural convolucional
Rede neural convolucional utilizada
Relevância dos pixels
Os pixels a favor (representados em vermelho) e os pixels
contra (representados em azul) do número 3
Exemplo de aplicação da técnica Input x Gradient na rede
neural convolucional treinada
Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de
interpretabilidade
Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de
interpretabilidade
Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de
interpretabilidade
Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de
interpretabilidade
Curva média resultante versus Desligamento progressivo dos
pixels
Cálculo da área sob a curva média resultante
Exemplos de imagens reduzidas para treinamento da rede
neural

17
21
25
26
27
31
32
32
33
34
34
35
35
68
70
71
72
72
73
76
77
77
78
79
79
80
80
81
81
85

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 –
Quadro 2 –
Quadro 3 –
Quadro 4 –
Quadro 5 –
Quadro 6 –
Quadra 7 –

Lista de referências e seus itens de interesse e relevância
para este trabalho
Principais técnicas de explicabilidade em IA mapeadas na RS
Comparativo entre a DSR, Estudo de Caso e Pesquisa-Ação
Etapas, atividades e entregáveis
Bibliotecas de técnicas de interpretabilidade
Bibliotecas e versão do Python utilizada
Resultado das áreas sob a curva

58
63
66
68
74
75
81

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –

Resumo do banco de imagens MIAS

71

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
RNP
XAI
RNA
CAD
DSR
IA

Rede Neural Profunda
Inteligência Artificial Explicável
Rede Neural Artificial
Diagnóstico Auxiliado por Computador
Design Science Reserch
Inteligência Artificial

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
1.1 Explicabilidade na Inteligência Artificial
1.2 Câncer de mama e diagnóstico auxiliado por computador
1.3 Contextualização do problema
1.4 Questão de pesquisa e hipótese
1.5 Objetivo
1.6 Contribuições esperadas
1.7 Metodologia de pesquisa
1.8 Organização do trabalho

14
14
17
20
21
22
22
22
23

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Fundamentação Teórica
2.1.1 Redes neurais artificiais
2.1.2 Redes neurais profundas
2.1.3 Redes neurais convolucionais
2.1.4 Propriedades, taxonomia, técnicas e abordagens para IA Explicável
2.2 Estado da Arte
2.2.1 Interpretabilidade em redes neurais profundas
2.2.2 Aplicação de algoritmos de classificação de imagens baseados em
redes neurais profundas na classificação de câncer de mama
2.2.3 Relevância dos artigos selecionados
2.2.4 Conclusão da seção

24
24
24
25
27
28
35
36

3 METODOLOGIA DE PESQUISA
3.1 Etapas da metodologia

65
68

4 EXPERIMENTO
4.1 Conjunto de dados
4.2 Desbalanceamento das classes
4.3 Biblioteca de técnicas de interpretabilidade
4.4 Ambiente e bibliotecas
4.5 A rede neural convolucional
4.6 Integração entre a rede neural convolucional treinada e as técnicas de
interpretabilidade
4.7 Avaliação e comparação dos resultados
4.8 Conclusão da seção

70
71
72
74
74
75

5 CONCLUSÃO
5.1 Trabalho realizado
5.2 Dificuldades e limitações
5.3 Trabalhos futuros

84
84
85
85

REFERÊNCIAS

87

APÊNDICES
APÊNDICE A – Planejamento da Revisão Sistemática
APÊNDICE B – Fonte 1 – IEEE Xplore
APÊNDICE C – Fonte 2 – ACM Digital Library
APÊNDICE D – Fonte 3 – Scopus
APÊNDICE E – Fonte 4 – Science Direct
APÊNDICE F – Entrada Manual
APÊNDICE G – Seleção final da Revisão Sistemática

50
58
64

76
78
82

91
91
98
103
105
122
138
140

14

1 INTRODUÇÃO
O nascimento da Inteligência Artificial (IA) moderna remonta à década de 1950,
quando John McCarthy Minsk, Claude Shannon e Nathaniel Rochester reuniram
pesquisadores dos Estados Unidos interessados em teoria dos autômatos, redes
neurais e estudo da inteligência, e organizaram um seminário de dois meses em
Dartmouth College no verão daquele ano, quando fizeram o primeiro uso do termo
(NORVIG; RUSSELL, 2013).
A IA é, no sentido mais amplo, o campo de pesquisa multidisciplinar associado
à linguagem e à inteligência, ao raciocínio, à aprendizagem, à resolução de problemas
e ao desenvolvimento de agentes inteligentes; seu uso faz parte da nossa rotina,
muitas vezes invisíveis, tem auxiliado na resolução de diversos problemas nas áreas
de finanças, varejo e saúde, e se mostra indispensável como ferramenta para o
desenvolvimento da sociedade, sobretudo quando essas aplicações ganham poder
de decisão sobre a vida de pessoas.
Notadamente, nos últimos quinze anos, o campo da IA atraiu a atenção de
pesquisadores e tracionou a indústria, estimulado pelos significativos avanços no
processamento e disponibilização de grandes volumes de dados, o chamado Big
Data, em que a redução de custos das infraestruturas computacionais e o surgimento
da computação em nuvem contribuíram fortemente para seu desenvolvimento. Além
disso, durante esse período, subáreas também foram impulsionadas, como, por
exemplo, as redes neurais profundas (RNP).
No entanto, ocorre que as aplicações de IA são fortemente baseadas em
dados; aprendem a partir deles, e estão potencialmente imbuídos de vieses dos mais
inofensivos aos mais repulsivos; explicar os passos ou mecanismos utilizados que
levaram à sua conclusão é o centro da questão da explicação em IA (CARBONERA;
SOUZA; GONÇALVES, 2018).

1.1 Explicabilidade na Inteligência Artificial
Nos últimos anos tem aumentado o interesse por novas técnicas voltadas à
compreensão de como os modelos de IA atingem suas predições, em especial as
redes neurais profundas, que são caracterizadas por um poder preditivo muito
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elevado, mas, em muitos casos, inerentemente de difícil assimilação por seres
humanos.
O problema da explicabilidade é tão antigo quanto a IA e talvez o resultado da
própria IA, embora as abordagens demonstrem impressionante sucesso prático em
muitos domínios de aplicativos diferentes, sua eficácia ainda é limitada pela
incapacidade de explicar suas decisões de maneira compreensível (CORE et al., 2006
apud HOLZINGER et al., 2017).
Apesar do uso extensivo, muitas abordagens de IA sofrem de falta de
explicabilidade; isso é particularmente verdadeiro para abordagens de caixa-preta. As
caixas-pretas geralmente não são bem avaliadas pelos médicos, pois preferem
entender como o sistema produz uma recomendação, e os sistemas de apoio à
decisão são frequentemente vistos como uma ameaça e perda de controle (LAMY et
al., 2019).
Segundo Carbonera, Souza e Gonçalves (2018), os sistemas especialistas dos
anos 1970 e 1980 eram baseados em regras lógicas e heurísticas de busca para
chegarem a uma conclusão. A capacidade de explicação dessas inferências
apresentou-se como um problema relevante, e pesquisadores da IA passaram a se
dedicar ao problema da explicação.
Para Ribeiro, Singh e Guestrin (2016), compreender as razões por trás das
previsões da IA é muito importante na avaliação da confiança, fundamental se alguém
planeja agir com base em uma previsão ou se deseja implantar um novo modelo. Tal
entendimento também fornece compreensões sobre o modelo, que pode ser usado
para transformá-lo de não confiável em confiável.
Recentemente, um esforço considerável foi investido pela Agência de Projetos
de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos EUA (DARPA), que lançou
uma grande iniciativa chamada de Projeto de Inteligência Artificial Explicável (XAI)
para desenvolver um kit de ferramentas e bibliotecas de software para IA explicável
(GUNNING; AHA, 2019).
Para Baroni et al. (2017), é fundamental que as máquinas tenham capacidade
de aprendizado e de comunicação, a fim de permitir o aprendizado por experiência e
interação, assim como acontece com os seres humanos.
A aplicação de técnicas de explicabilidade em IA pode aumentar a confiança, a
compreensão e o controle, bem como oferecer ao ser humano uma espécie de rastro
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do raciocínio automático, identificando os passos tomados pela dedução lógica e os
fatos por ela empregados (CARBONERA; SOUZA; GONÇALVES, 2018).
Os termos explicabilidade e interpretabilidade são considerados como
sinônimos por alguns trabalhos (JHA et al., 2017; BOJARSKI et al., 2017; KOH;
LIANG, 2020), e por outros, como conceitos diferentes (CHAKRABORTY et al., 2018),
não há uma taxonomia clara na comunidade, neste trabalho, foram usados como
sinônimos e foram usados alternadamente.
Guidotti et al. (2018) destacam que o Parlamento Europeu adotou
recentemente o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR – General
Data Protection Regulation), que se tornou lei em maio de 2018. Um aspecto inovador
do dispositivo são as cláusulas sobre tomada de decisão automatizada, que, pela
primeira vez, introduzem o direito a explicação para todos os indivíduos obterem
explicações significativas da lógica envolvida quando a tomada de decisão ocorrer de
forma automatizada. Apesar das opiniões divergentes entre os juristas quanto ao
escopo real das cláusulas, existe um consenso geral sobre a necessidade da
implementação de tal princípio, que é urgente, e hoje representa um enorme desafio
científico.
Já Hind (2019), sustenta que os sistemas de IA que não fornecem nenhum
parecer ou qualquer comentário sobre como melhorar a situação dos usuários podem
levantar dúvida sobre se foi tratado de maneira justa. Esse sentimento é a principal
motivação para o campo da inteligência artificial explicável. O autor afirma ainda que
as aplicações da IA avançam em cenários importantes de tomada de decisão, como
pontuação de crédito, justiça criminal, recrutamento de empregos e avaliações de
ensino. Esse aumento no uso da IA na sociedade levanta questões sobre se é possível
confiar nas suas decisões, levando a um forte desejo de que o sistema forneça uma
explicação para sua decisão.
Assim como Hind (2019), Choo e Liu (2018) afirmam que a explicabilidade das
decisões da IA e o controle sobre seus processos internos estão se tornando uma
séria preocupação para várias tarefas de alto impacto na sociedade, como medicina,
aplicações militares, aplicação da lei e investimento financeiro, além dos preconceitos
raciais e de gênero aprendidos pelos programas de IA que surgiram recentemente
como um sério problema.
A busca por modelos interpretáveis está longe de ser recente, até pouco tempo
havia uma predominância com foco em acurácia e parecia haver uma tensão entre
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acurácia e explicabilidade; frequentemente os métodos que apresentam melhor
desempenho, por exemplo, o Deep Learning são os menos explicáveis, e os mais
explicáveis, por exemplo, as árvores de decisão são os menos precisos (GUNNING;
AHA, 2019), a Figura 1 ilustra essa relação. As últimas conquistas voltadas para
explicabilidade em aprendizado de máquina, no entanto, demonstram que acurácia e
explicabilidade podem caminhar juntas, trazendo maior confiabilidade para aplicações
de Inteligência Artificial.
Figura 1 – Relação acurácia e explicabilidade

Fonte: Imagem extraída de Gunning e Aha (2019)

1.2 Câncer de mama e diagnóstico auxiliado por computador
Para Bray et al. (2013 apud YASSIN et al., 2018), o câncer de mama é um dos
cânceres mais comuns diagnosticados em mulheres em todo o mundo e é a principal
causa de mortalidade entre elas. Nos países de baixa renda, as taxas de mortalidade
são relativamente altas em comparação aos países desenvolvidos. De acordo com o
relatório da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) de 2013 da
Organização Mundial da Saúde, mais de 1,7 milhão de mulheres, em 2012, foram
diagnosticadas com câncer de mama em todo o mundo. Isso é considerado em torno
de 11,9% de todos os cânceres diagnosticados no mesmo ano, com 522.000 casos
de morte relatados. Espera-se também que até 2025 haja 19,3 milhões de novos
casos.
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Murtaza et al. (2019) explicam que geralmente o diagnóstico por imagem é feito
manualmente por um ou mais médicos especialistas (radiologista ou patologista). Uma
decisão absoluta é tomada após consenso se houver mais de um patologista
disponível para a análise da imagem histopatológica; caso contrário, os resultados são
notificados apenas por um patologista. No entanto, a análise manual das imagens
histopatológicas enfrenta três problemas principais (GURCAN et al. 2009; SOPHIE;
SOFTLEY; PIERCE, 2017 apud MURTAZA et al., 2019). Primeiro, geralmente nos
países em desenvolvimento não há mais de um patologista especialista em um local.
Segundo, o procedimento de análise da imagem para a classificação é complicado e
demorado para os patologistas, que podem sentir cansaço e atenção deteriorada
durante a análise da imagem. Finalmente, uma identificação confiável do subtipo de
câncer de mama depende da experiência do profissional e do domínio de um
patologista especialista. Esses problemas podem causar erros de diagnóstico,
especialmente nos estágios iniciais.
De acordo com Munir et al. (2019), a detecção precoce do câncer é a principal
prioridade para salvar a vida de muitos. Normalmente, o exame visual e as técnicas
manuais são usadas para esses tipos de diagnóstico de câncer e a interpretação exige
alto consumo de tempo e é altamente propensa a erros.
O uso de tecnologia da informação para construir sistemas de suporte a
decisão que possam imitar o raciocínio do especialista e concluir os sintomas é uma
solução para a detecção precoce do câncer de mama e, portanto, aumentar as
chances de tratamento e diminuir a taxa de mortalidade (YASSIN et al., 2018). Por
esse motivo, os sistemas de diagnóstico auxiliado por computador (CAD) foram
trazidos para ajudar os médicos a melhorarem a eficiência da interpretação da imagem
médica (DOI, 2007 apud MUNIR et al., 2019).
A primeira abordagem CAD de detecção do câncer da mama publicada na
literatura acadêmica foi em 1967 e incorporou a importância de uma comparação
global lado a lado para cada mama, a fim de identificar áreas de distorção
arquitetônica ou assimetria que possam indicar malignidade (WINSBERG et al., 1967
apud LE et al., 2019).
A longa história dos sistemas CAD começou entre 1960 e 1970, quando os
estudos apresentaram um novo modelo computacional capaz de detectar e classificar
anomalias suspeitas. Na década de 1980, físicos e médicos do Kurt Rossmann
Laboratories

(Departamento

de

Radiologia

da

Universidade

de

Chicago)
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desenvolveram duas categorias abrangentes de modelos de computador: diagnóstico
por computador (CADx) e detecção assistida por computador (CADe) (NEGRÃO DE
FIGUEIREDO; INGRISCH; FALLENBERG, 2019).
O primeiro sistema de diagnóstico auxiliado por computador comercial foi o
sistema ImageChecker M1000 da R2 Technology, que recebeu a aprovação da Food
and Drug Administration (FDA) dos EUA em 1998, com o objetivo de fornecer uma
segunda opinião ao radiologista, a fim de melhorar a acurácia do diagnóstico.
Os sistemas CAD analisam mamografias digitais e marcam densidades
anormais e microcalcificações que ajudam o radiologista a incorporar os resultados
da máquina no seu processo decisório. Os sistemas iniciais tinham uma elevada taxa
de falsos positivos e nem todas as constatações suspeitas estavam marcadas com
segurança. Por conseguinte, os sistemas CAD só devem ser utilizados como apoio
aos radiologistas; a responsabilidade cabe exclusivamente ao médico. Atualmente, os
sistemas CAD são amplamente aceitos e utilizados em todo o domínio da radiologia
e estudos emergentes introduzem novos sistemas CAD baseados em redes neurais
artificiais.
Esses sistemas auxiliam radiologistas e médicos na identificação de
anormalidades, usando várias modalidades de imagem, que reduziram as taxas de
mortalidade de 70% para 30% (SCHNEIDER; YAFFE 2000 apud MURTAZA et al.,
2019). O advento das imagens digitais na medicina forneceu uma vantagem para a IA
que reconhece padrões usando um sistema CAD (MURTAZA et al., 2019).
Apesar do progresso trazido pelos sistemas CAD, Le et al. (2019) advertem que
é necessário considerar potenciais vieses. O primeiro é conhecido como "efeito de
ancoragem"; uma vez colocados na imagem marcadores de potencial malignidade, os
envolvidos tendem alinhar suas interpretações em relação aos marcadores, tornandose tendenciosos na tomada de decisões. Os sistemas CAD também conduzem as
distorções de automação em que os leitores dependem excessivamente da decisão
gerada por computador, cometendo falsos positivos. O segundo é conhecido como
"efeito adesão", que pode ocorrer com sistemas CAD baseados na aprendizagem
computacional supervisionada, na qual os leitores tendem a alinhar sua opinião com
o algoritmo, sabendo que a decisão automatizada é resultado de uma grande coleção
de anotações feitas anteriormente por especialistas.
Além disso, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR – General
Data Protection Regulation) destaca a importância de manter dispositivos rigorosos
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de privacidade, segurança e os sistemas CAD incorporarem elementos de IA
explicável para melhorar a interpretabilidade de suas decisões (Le et al., 2019).
Assim, conforme apresentado nos parágrafos anteriores, as técnicas de
explicabilidade podem aumentar a confiança nos sistemas de diagnóstico auxiliado
por computador (CAD), igualmente importante na identificação de vieses
inconscientes ou de componentes que guiaram o processo de decisão da IA, bem
como compreender as razões por trás das suas previsões, tornar os sistemas de IA e
suas decisões mais justas, responsáveis e transparentes sob a ótica de seus usuários.

1.3 Contextualização do problema

O surgimento e o estabelecimento de redes neurais artificiais com centenas de
camadas e com milhões ou até bilhões de conexões aumenta a complexidade da
extração de padrões da imagem, o que torna o aprendizado computacional de ponta
a ponta desses tipos de redes uma caixa-preta. A Figura 2 ilustra um exemplo de
aplicação de uma rede neural artificial na classificação do diagnóstico de câncer de
mama. A rede neural artificial possui normalmente uma estrutura em três camadas: a
de entrada, a oculta e a de saída. Cada camada é composta por uma matriz 2D de
neurônios. Cada neurônio da camada oculta é conectado a todos os neurônios da
camada de entrada e cada neurônio da camada de saída é conectado a todos os
neurônios da camada oculta. Mamografias são fornecidas na camada de entrada da
rede, o processo extrai e reduz os atributos mais relevantes da imagem e definem o
diagnóstico na camada de saída.
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Figura 2 – Exemplo de aplicação de uma rede neural no diagnóstico de câncer de mama

Fonte: Imagem extraída e adaptada de Maleki et al. (2017)

Contudo algumas questões suscitam dessa estratégia, como por exemplo:
Quais partes da imagem a rede neural artificial procurou e que corroboram a saída?
Como destacar os pixels que mais contribuem para a previsão do modelo? Quais são
as técnicas existentes para visualizar internamente a rede neural artificial? Dentre
elas, quais são as mais e as menos intrusivas? Podemos confiar na rede neural
artificial?
1.4 Questão de pesquisa e hipótese
Para orientar este trabalho, definir os objetos de investigação e atingir o
objetivo, a seguinte questão de pesquisa foi definida.
Questão de Pesquisa:
•

Os algoritmos de classificação de imagens baseados em redes neurais
profundas podem ser beneficiados pelas técnicas de explicabilidade em
inteligência artificial disponíveis na literatura?
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1.5 Objetivo

O objetivo deste trabalho é verificar, em um experimento de diagnóstico de
câncer de mama, a aplicabilidade das técnicas de explicabilidade em IA encontradas
na literatura para o caso específico de classificação de imagens via redes neurais
profundas.
É importante destacar que este trabalho tem foco em explicabilidade,
particularmente em redes neurais profundas. O tema "diagnóstico de câncer de
mama" será tratado apenas no âmbito de explicabilidade, como forma de validar a
aplicação das técnicas selecionadas em um contexto determinado.

1.6 Contribuições esperadas
Este trabalho tem foco em abordar aspectos de explicabilidade em IA aplicadas
em imagens e por isso complementa o trabalho de Dadsetan e Wu (2019), em que os
pesquisadores aplicaram técnica de explicabilidade para elucidar um modelo baseado
em aprendizado profundo para previsão de risco de câncer de mama usando imagens
de mamografia digital. Além disso, este trabalho fornece como contribuição a
apresentação de um estudo secundário, também conhecido como revisão sistemática
da literatura, conduzida com o objetivo de mapear, analisar e avaliar técnicas sobre
explicabilidade em IA voltadas para redes neurais profundas.

1.7 Metodologia de pesquisa
Como metodologia de pesquisa, este trabalho será conduzido por meio da
metodologia Design Science Research (DSR). O interesse pela metodologia tem
crescido recentemente em diferentes áreas do conhecimento, como sistemas de
informação e administração de empresas. A metodologia ocupa um espaço
intermediário entre as abordagens científicas tradicionais, de caráter descritivo, e o
conhecimento prático para a solução de problemas. A abordagem tem sido apontada
como

a

mais

adequada

quando

pesquisadores

necessitam

trabalhar

colaborativamente com as organizações para testar novas ideias em contextos reais.
Assim, pode ser usada como uma forma de produção de conhecimento que contribui
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em duas direções: produzir conhecimento científico e ajudar as organizações a
resolverem problemas (FORMOSO, 2015 apud DRESCH; LACERDA; ANTUNES,
2015).
1.8 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado em cinco seções, resumidamente descritas
abaixo, já incluída esta introdução.
Na seção 2, Revisão da Literatura, são apresentadas: uma visão geral dos
conceitos envolvendo o tema deste trabalho, seguida da fundamentação teórica das
temáticas relevantes envolvidas com redes neurais profundas e técnicas de
explicabilidade em IA. Nesta seção também é apresentada uma Revisão Sistemática
(RS) sobre como a academia vem lidando com as abordagens, ferramentas e técnicas
de explicabilidade em IA, e abordagens de técnicas de redes neurais profundas
aplicadas no diagnóstico de câncer de mama.
Na seção 3, Metodologia de Pesquisa, são descritos os fundamentos, seus
respectivos passos e saídas. Na seção 4, Experimento, os artefatos e os resultados
da análise dos dados obtidos após a realização do experimento são apresentados. A
seção 5, Conclusão, resume a hipótese deste trabalho, essa seção discute também
possibilidades de prosseguimento de pesquisa, dificuldades e limitações.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção descreve os assuntos que são a base para fundamentação e
compreensão teórica do restante deste trabalho, são apresentados os conceitos,
teorias e técnicas publicadas e relacionadas às redes neurais profundas e conceitos
sobre técnicas de explicabilidade em IA, além disso, é apresentado o estado da arte
baseado na revisão sistemática da literatura.
2.1 Fundamentação teórica
As subseções seguintes apresentam a fundamentação teórica dos elementos
relevantes e alinhados ao objetivo deste estudo.
2.1.1 Redes neurais artificiais
O cérebro humano consiste em mais de 10 bilhões de neurônios
interconectados. Usando reações químicas, cada neurônio obtém as informações,
processa-as e responde de acordo. De forma semelhante, o processamento das redes
neurais artificiais é inspirado na maneira como o sistema nervoso biológico funciona,
é um paradigma de Aprendizado de Máquina que pode aprender e executar tarefas,
como classificação, previsão, tomada de decisão e visualização, usando dados de
amostra. Além disso, uma rede neural artificial (RNA) pode executar tarefas
multidisciplinares usando muitos tipos de dados da vida real, incluindo dados
estruturados (dados tabulados), semiestruturados (como e-mails) e não estruturados,
como imagens médicas (MURTAZA et al., 2019).
Guidotti et al. (2018) definem redes neurais artificiais como sendo modelos de
inspiração biológica, ou seja, da mesma forma com que os neurônios são
considerados as unidades básicas de processamento do cérebro, modelos
simplificados dos neurônios biológicos constituem as unidades básicas de
processamento das redes neurais artificiais. São formadas pela interconexão de
neurônios artificiais. Cada link ou conexão sináptica entre os neurônios pode transmitir
um sinal. O neurônio receptor pode processar o sinal e depois transmitir para os
neurônios seguintes conectados a ele. Normalmente, os neurônios artificiais são
organizados em camadas, que executam transformações específicas em suas
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entradas. Os sinais normalmente fluem da camada de entrada para a saída, passando
pela(s) camada(s) oculta(s) várias vezes. As conexões sinápticas também podem ter
um peso que varia conforme o aprendizado prossegue, o que pode aumentar ou
diminuir a força do sinal. A seguir, um exemplo típico de RNA na Figura 3.
Figura 3 – Exemplo de rede neural artificial

Estrutura de uma rede neural artificial. Uma rede neural artificial consiste em
camadas consecutivas, compreendendo uma camada de entrada, uma ou mais
camadas ocultas e uma camada de saída.
Fonte: Imagens abertas do Google Imagens.

2.1.2 Redes neurais profundas
Com a disponibilidade e facilidade de se lidar cada vez mais com grandes
volumes de dados, o chamado Big Data, e visando obter ganhos constantes de
desempenho em tarefas de classificação, regressão e etc., houve a criação e
estabelecimento de redes neurais com muitas camadas intermediárias e com milhões
ou até bilhões de conexões; essas redes neurais artificiais são ditas de arquitetura
profunda. As redes neurais com arquiteturas profundas ou Deep Learning estão entre
as mais bem-sucedidas vertentes do Aprendizado de Máquina. Como grande parte
das aplicações envolve tratamento de imagens digitais é bastante difundido o
emprego de camadas convolucionais, que serão apresentadas nas seções seguintes.
De acordo com Ras, Van Gerven e Haselager (2018), as redes neurais
profundas são cada vez mais usadas devido à sua capacidade de extrair padrões
significativos a partir de dados brutos e por lidarem com grandes quantidades de
informações digitais que são facilmente coletadas dos usuários.
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Segundo Burt et al. (2018), as principais razões por trás da inovação nos
últimos anos são o aumento da disponibilidade de algoritmos computacionais mais
avançados, inspirados na inteligência humana, atualizações na tecnologia de
hardware para processamento e armazenamento de grandes conjuntos de dados e
uma maior disponibilidade de grandes quantidades de dados rotulados para treinar
esses algoritmos com melhor precisão.
Para Lecun, Bengio e Hinton (2015), o Aprendizado Profundo (AP) é uma
técnica de Aprendizado de Máquina que se baseia em redes neurais profundas, que
imitam e simplificam os neurônios humanos. O AP conta com uma arquitetura em
camadas profundas que permite o aprendizado hierárquico, extraindo atributos
gradualmente de abstrações simples a complexas dos dados. Elas são distintas das
redes neurais artificiais clássicas, pois possuem propriedades de aproximação
universal muito melhoradas, ou seja, a capacidade de representar qualquer função
não linear. Isso se deve em grande parte ao uso de um grande número de camadas,
proporcionando flexibilidade de aproximações de diferentes classes de funções.
Goodfellow, Bengio e Courville (2016) consideram o aprendizado profundo
como sendo um tipo de aprendizado de representação, que, por sua vez, é um tipo de
aprendizado de máquina, usado para muitas abordagens em IA. Cada seção do
diagrama de Venn, representado na Figura 4, inclui um exemplo, bem como estão
organizadas e contidas as abordagens de IA.
Figura 4 – Organização e Abordagens em IA

Fonte: Adaptado de Goodfellow, Bengio e Courville (2016)
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2.1.3 Redes neurais convolucionais
A história da aplicação de redes neurais artificiais na classificação de imagens
médicas é longa, inicialmente, o modelo Neocognitron baseado em uma rede neural
foi proposto por Fukushima e Miyake (1980 apud Murtaza et al., 2019).
Para Murtaza et al. (2019), a rede neural convolucional consiste em algumas
camadas fundamentais, como uma camada de entrada, uma ou mais camadas de
convolução, uma ou mais camadas densas e uma camada de saída usando o Softmax
para calcular as probabilidades da classe. Cada camada é ilustrada de acordo com a
Figura 5.
Figura 5 – Ilustração de uma rede neural convolucional para a classificação de câncer
de mama

Fonte: Extraído de Murtaza et al. (2019)

A camada de convolução aceita principalmente a entrada, processa-a e passa
a saída para a próxima. Pode haver mais do que uma camada de convolução
presente, totalmente ocultas (MALIK et al., 2019).
A entrada para uma camada convolucional é uma imagem L1 × A1 × P1 em
que L1 é a largura e A1 é a altura da imagem e P1 é a profundidade da imagem, o
número de canais; por exemplo, uma imagem RGB tem P1 = 3 e uma imagem em
escala de cinza tem P1 = 1. A camada convolucional possui filtros F (por exemplo, 12
filtros, o filtro também pode ser chamado de kernel ou detector de características) de
tamanho N × N × P1, onde N é menor que a dimensão da imagem e P1 é igual ao
número de canais (por exemplo, um filtro de 5 × 5 × 3, tem 5 pixels de largura e altura
e 3 de profundidade, os 3 canais de cores) (ABDELHAFIZ et al., 2019).
Durante a operação de convolução, cada um dos filtros F varre a imagem para
produzir mapas de atributos K com tamanho L2 × A2 × P2, em que: L2 = A2 = (L1F+2P) / S + 1, onde S é o número de passos, P2 = F e P é a quantidade de
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preenchimento zero. Para cada mapa de atributos, uma função de ativação não linear
é aplicada (por exemplo: ReLU e Sigmoid) (ABDELHAFIZ et al., 2019).
Uma função de ativação não linear mantém o tamanho do volume inalterado
(L2 × A2 × P2). Após a aplicação da função ReLU, uma operação de amostragem
reduzida chamada Max Pooling é aplicada ao longo das dimensões espaciais (largura
e altura) do mapa de atributos do resultado. Após o agrupamento, as camadas densas
computam as probabilidades às classes (ABDELHAFIZ et al., 2019).
A camada de convolução é responsável por extrair atributos relevantes da
imagem de entrada, como bordas, linhas, arestas, texturas e partes da imagem
(MURTAZA et al., 2019). O que separa uma camada convolucional de uma camada
densa (FC Layer) é que cada neurônio está conectado apenas a um pequeno
subconjunto local de neurônios na camada anterior, que é uma região de tamanho
quadrado nas dimensões de altura e largura (ALTENBERGER; LENZ, 2018).
Além das camadas primárias, algumas outras, incluindo a de normalização
(aumenta a estabilidade da rede) e uma camada de agrupamento (reduzem
progressivamente o tamanho espacial da representação para reduzir a quantidade de
parâmetros e computação na rede) podem ser usadas após as camadas de
convolução, uma camada de dropout (que nada mais é do que o desligamento
aleatório de neurônios da rede neural para reduzir o overfitting da rede) geralmente é
implantada após a camada densa (FC Layer) (MURTAZA et al., 2019).
2.1.4 Propriedades, taxonomia, técnicas e abordagens para IA explicável
Para Hind (2019) e Ras, Van Gerven e Haselager (2018), há pelo menos quatro
grupos distintos de pessoas interessadas em explicações para um sistema de IA.
Compreender as motivações por trás das necessidades de cada grupo para uma
explicação ajudará a garantir uma solução que atenda a essas expectativas, a saber:
Grupo 1 - Engenheiros de Software de IA. São indivíduos técnicos (cientistas
de dados e desenvolvedores) que constróem ou implantam um sistema de IA, desejam
saber se o sistema está funcionando conforme o esperado, como diagnosticá-lo e
melhorá-lo e, possivelmente, obter informações sobre suas decisões.
Grupo 2 - Tomadores de decisão. São pessoas que usam as recomendações
de um sistema de IA para tomar uma decisão (por exemplo, médicos, agentes de
crédito, gerentes, juízes ou assistentes sociais) desejam explicações que possam
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aumentar sua confiança nas recomendações do sistema e possivelmente fornecer
informações adicionais para melhorar suas decisões futuras e a compreensão do
fenômeno.
Grupo 3 - Órgãos reguladores. São agências governamentais, encarregadas
de proteger os direitos de seus cidadãos, querem garantir que as decisões sejam
tomadas de maneira segura e justa e que a sociedade não seja impactada
negativamente por decisões como uma crise financeira.
Grupo 4 - Consumidores finais. São pessoas impactadas pelas recomendações
feitas por um sistema de IA (por exemplo, pacientes, solicitantes de empréstimos,
funcionários e indivíduos presos) desejam explicações que possam ajudá-las a
entender se foram tratadas de maneira justa e qual(is) fator(es) pode(m) ser
alterado(s) para obter um resultado diferente.
Embora muitas abordagens estejam sendo adotadas, as principais áreas de
pesquisa se enquadram em uma das duas categorias abaixo (HIND, 2019):
Diretamente Interpretável – as técnicas mais antigas de IA, como conjuntos de
decisões, árvores de decisão e tabelas de decisão, podem ser simples o suficiente
para as pessoas entenderem. O aprendizado supervisionado desses modelos é
diretamente interpretável. Esta abordagem tenta descrever com precisão como foi
tomada uma decisão de aprendizado de máquina, o que é particularmente relevante
para os criadores de sistemas de IA (Grupo 1) (HIND, 2019). Modelos intrinsicamente
interpretáveis são modelos que dão explicações a partir de seu início (BUHRMESTER;
MÜNCH; ARENS, 2019).
Interpretação Post-Hoc - Pesquisa que analisa um modelo existente com
valores de entrada semelhantes aos dados reais para entender quais fatores foram
cruciais na decisão do modelo. A compreensão sobre o funcionamento interno de um
modelo pode ser usado para melhorar o sistema de IA e pode servir como base para
uma explicação para um não especialista em IA dos Grupos 2, 3 e 4 (HIND, 2019). As
técnicas post-hoc envolvem a explicabilidade de um modelo a partir do resultado,
como marcar qual parte dos dados de entrada é responsável pela decisão final. Esses
métodos podem ser aplicados mais facilmente a diferentes modelos, mas dizem
menos sobre o modelo em geral (BUHRMESTER; MÜNCH; ARENS, 2019).
Du, Liu e Hu (2018) detalham que há duas abordagens de interpretabilidade, a
global e a local:
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-

A interpretabilidade global significa que os usuários podem entender como
o modelo funciona globalmente, inspecionando suas estruturas e os
parâmetros. A possibilidade de interpretação global poderia iluminar os
mecanismos internos de funcionamento dos modelos de aprendizagem de
máquinas, podendo, assim, aumentar a sua transparência (DU; LIU; HU,
2018). Um modelo pode ser completamente interpretável, ou seja, somos
capazes de entender toda a lógica de um modelo e seguir todo o raciocínio
que leva a todos os diferentes resultados possíveis. Nesse caso, está se
falando sobre interpretabilidade global (GUIDOTTI et al., 2018).

-

A interpretabilidade local examina pontualmente uma previsão individual do
modelo. A interpretabilidade local ajudará a descobrir as relações causais
entre um dado de entrada específico e a sua previsão pelo modelo (DU; LIU;
HU, 2018). Indica-se como interpretabilidade local a situação em que é
possível entender apenas os motivos de uma decisão específica: apenas
uma única previsão/decisão é interpretável (GUIDOTTI et al., 2018).

Outra dimensão da explicabilidade é o nível de interatividade com o usuário
final, nesse sentido, temos duas abordagens: Abordagem estática – fornece uma
explicação em uma única descrição (HIND, 2019). Refere-se àquela que não muda
em resposta ao feedback do usuário e grande parte da literatura até o momento cobre
esta abordagem (ARYA et al., 2019). Abordagem interativa – permite que o usuário
interaja com a explicação para detalhar os aspectos que são de maior interesse
(HIND, 2019). Permite que os consumidores pesquisem ou solicitem tipos diferentes
de explicações (por exemplo, por meio de diálogo) até que sejam satisfeitos (ARYA et
al., 2019). As abordagens apresentadas são resumidas conforme Figura 6.
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Figura 6 – Abordagens para uma IA Explicável

Fonte: Extraído e adaptado de Hind (2019)

De acordo com Guidotti et al. (2018), as classes de métodos de explicabilidade
atualmente disponíveis para redes neurais profundas podem ser categorizadas
conforme apresentadas a seguir:
Métodos Baseados em Saliência – São aqueles que destacam diferentes partes
de uma imagem cuja classificação se quer entender. Podem ser categorizados como
métodos de explicação local, estáticos e fornecem explicações baseadas em atributos
em termos de destaque dos pixels da imagem (ARYA et al., 2019).
São técnicas eficientes para destacar o que causa um determinado resultado,
principalmente quando imagens ou textos são tratados. Consiste em usar “máscaras”,
destacando visualmente os aspectos determinantes da imagem analisada. São
geralmente usadas para explicar as redes neurais profundas. Algumas técnicas dessa
classe também podem ser categorizadas como métodos para solucionar o problema
de inspeção do modelo (GUIDOTTI et al., 2018). Exemplos de Métodos de Saliência
são mostrados na Figura 7.
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Figura 7 – Exemplos de técnicas que utilizam máscaras de saliência

Fonte: Extraído de Kapishnikov et al. (2019)

Métodos Baseados em Análise de Sensibilidade - São os que visualizam
camadas intermediárias de uma rede neural e se enquadram na categoria post-hoc
global, pois as pessoas normalmente usam essas visualizações para ganhar
confiança no modelo e inspecionar o tipo de atributos de alto nível que estão sendo
extraídos (ARYA et al., 2019). O método quantifica a importância de cada variável de
entrada i (por exemplo, pixel da imagem), essa medida assume que os atributos de
entrada mais relevantes são aqueles aos quais a saída é mais sensível (SAMEK;
WIEGAND; MÜLLER, 2017). Um exemplo é mostrado na Figura 8.
Figura 8 – Exemplo de Análise de Sensibilidade

Fonte: Extraído e Adaptado de Montavon, Samek e Müller (2017)

Métodos Baseados em Maximização de Ativação - A inspeção de redes neurais
profundas também pode ser realizada observando quais são os neurônios
fundamentais ativados em relação a registros de entrada específicos, isto é, para
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procurar padrões de entrada que maximizem a ativação de um determinado neurônio
em uma determinada camada. O método pode ser visto também como a geração de
imagens sintéticas de entrada que maximizam a ativação da saída (GUIDOTTI et al.,
2018). Um exemplo do Método Baseado em Maximização de Ativação é mostrado na
Figura 9.
Figura 9 – Exemplo de Maximização de Ativação

Imagens sintetizadas do zero para ativar neurônios de saída na rede neural
profunda CaffeNet, que aprendeu a classificar diferentes tipos de imagens do
ImageNet.
Fonte: Extraído de Nguyen et al. (2016)

Para Montavon, Samek e Müller (2017), é difícil determinar objetivamente se
uma determinada técnica de explicação é boa ou não, pois a classe prevista pela rede
neural profunda só pode ser interpretada por um especialista. Assim, Bach et al.
(2015) propuseram a técnica pixel-flipping, que consiste em medir quão rápido a
probabilidade da classe calculada pela camada Softmax diminui ao remover pixels
com pontuações de relevância mais altas (pixels mais importantes para a decisão da
rede neural artificial), dessa forma, a técnica introduz objetivamente uma estratégia
para comparar e avaliar as explicações. A ideia central segundo Bach et al. (2015) é:
“Se os pixels de entrada são considerados relevantes, removê-los deve reduzir a
evidência na saída da rede neural artificial”. A técnica funciona conforme abaixo e é
demonstrada na Figura 10.
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Início
Aplicar a técnica de interpretabilidade
Ordenar a relevância dos pixels na ordem decrescente
para cada pixel relevante de 1 até n faça
remover/desligar o pixel i da imagem original
submeter a imagem alterada para classificação da rede neural convolucional
registrar o valor da pontuação da classe, saída da camada Softmax
próximo
Fim

Figura 10 – Demonstração da técnica pixel-flipping

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após algumas iterações é possível notar, de acordo com a Figura 11, o
decaimento da pontuação da classe após o desligamento progressivo dos pixels,
indicando que os pixels corretos foram identificados como relevantes e com isso traçar
uma curva, conforme Figura 12.
Figura 11 – Iterações da técnica pixel-flipping

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Figura 12 – Demonstração da queda da pontuação da classe após desligamento
progressivo dos pixels

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O próximo passo é encontrar a função f polinomial da curva gerada e com isso
calcular a área sob a curva por meio da integração da função f, conforme demonstrado
na Figura 13.
Figura 13 – Demonstração do cálculo da área sob a curva

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) com auxílio de imagens abertas do Google Imagens

2.2 Estado da Arte
Conforme revisão sistemática apresentada, planejada e conduzida nos
Apêndices A e G, o estado da arte é composto por 14 trabalhos selecionados na
revisão sistemática da literatura, que ajudarão na seleção das técnicas e condução de
um experimento com o objetivo de responder a questão de pesquisa deste estudo. A
seguir é apresentado um resumo dos trabalhos, enfatizando-se os métodos e técnicas
utilizadas nos trabalhos, além dos principais conceitos estudados.
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2.2.1 Interpretabilidade em redes neurais profundas
Artigo 1 - Interpretability of Deep Learning Models: A Survey of Results
O estudo elaborado por Chakraborty et al. (2018) sinaliza que à medida que
aumenta a importância das decisões auxiliadas pelo Aprendizado de Máquina, tornase mais importante que os usuários possam ponderar adequadamente a assistência
fornecida por esses sistemas. Uma propriedade-chave é a interpretabilidade - os
usuários devem ter a capacidade de entender e raciocinar sobre a saída do modelo.
Chakraborty et al. (2018) exemplifica que apesar do enorme sucesso do Deep
Learning em alcançar níveis de precisão quase humanos em determinadas tarefas de
previsão e classificação, elas operam como caixas-pretas, opacas e oferecem pouca
ou nenhuma explicação sobre porque atributos específicos são selecionados em
detrimento de outros durante a fase de treinamento ou como as correlações nos dados
de treinamento são representadas na escolha dos atributos, ou porque um caminho
específico na rede é selecionado em detrimento de outros.
Mahendran e Vedaldi (2015 apud CHAKRABORTY et al., 2018) investigaram
as informações contidas nas representações da imagem em diferentes níveis da CNN,
revelando que as camadas mais profundas aprendem representações cada vez mais
abstratas do conteúdo da imagem, tornando suas respostas mais invariáveis às
alterações na imagem de entrada. Enquanto que Yosinski et al. (2015 apud
CHAKRABORTY et al., 2018) melhoraram a apresentação das representações da
imagem, desenvolveram um software que fornece diferentes visualizações projetadas
para revelar a função que cada neurônio está executando na rede.
Usando um artifício semelhante, Nguyen et al. (2016 apud CHAKRABORTY
et al., 2018) mostraram que as CNNs aprendem a estrutura global, os detalhes e o
contexto dos objetos, em vez de um pequeno número de atributos. Em seu estudo
utilizou o Deep Generator Network para gerar imagens de neurônios específicos em
uma CNN, produzindo imagens sintéticas muito realistas que eles alegam tornar seu
método mais facilmente interpretável ao tentar entender o que a CNN aprendeu.
Li et al. (2015 apud CHAKRABORTY et al., 2018) propuseram a estratégia
que envolve, primeiro, o treinamento de muitas redes e, em seguida, a análise das
representações aprendidas por cada rede em um nível por neurônio ou por grupo de
neurônios. Eles descobriram que as representações poderiam ser aprendidas tanto

37

por neurônios individuais quanto por grupos de neurônios, e que enquanto várias
redes aprendem com segurança certas características, outras representações são
distintas das redes individuais.
Koh e Liang (2017 apud CHAKRABORTY et al., 2018) apresentaram um
método para investigar o modelo do ponto de vista dos dados de treinamento. O
objetivo do estudo foi verificar se as previsões de um modelo mudariam, se um ponto
de dados específico fosse alterado ou não fosse visto durante o treinamento. Seu
método fornece uma maneira de avaliar a importância de pontos de treinamento
específicos na classificação de um ponto de teste, permitindo que o engenheiro de
modelos encontre pontos de treinamento que mais contribuem para os erros de
classificação.
Uma abordagem promissora foi apresentada por Shwartz-Ziv e Tishby (2017
apud CHAKRABORTY et al., 2018), fornecendo uma visão mais profunda de alguns
dos resultados acima, analisando redes neurais usando a teoria da informação. Eles
calculam como as informações são preservadas nas entradas e saídas de cada
camada usando o método Information Bottleneck de Tishby, Pereira e Bialek (1999
apud CHAKRABORTY et al., 2018).
Já o trabalho de Hendricks et al. (2016 apud CHAKRABORTY et al., 2018)
tenta fornecer um modelo que classifique as imagens e apresente explicações
precisas em texto sobre porque a imagem pertence a uma categoria específica. Seu
método de geração de descrição é inspirado nos recentes avanços nas técnicas de
legendas automáticas, que têm como objetivo fornecer descrições de texto
apropriadas de imagens ou vídeos.
Chakraborty et al. (2018) destacam que vários grupos desenvolveram
métodos para identificar e visualizar os atributos nos dados de treinamento que mais
contribuem para a saída de um classificador (ou seja, a explicação local). Talvez o
método LIME seja o mais conhecido de Ribeiro et al. (2016 apud CHAKRABORTY et
al., 2018), sigla para Local Interpretable Model-Agnostic Explanations. É um algoritmo
que fornece explicações de decisões para qualquer modelo de aprendizado de
máquina. O algoritmo LIME gera um vetor binário que representa a entrada, cada bit
corresponde a um atributo de entrada (por exemplo, uma palavra em um documento
ou um pixel em uma imagem), com aqueles marcados com 1s, indicando que o
atributo é importante para a saída do classificador, e com 0s, indicando que não é
importante.
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Elenberg et al. (2017 apud CHAKRABORTY et al., 2018) desenvolveram um
método alternativo que produz resultados semelhantes usando um algoritmo de
streaming, melhorando a velocidade de geração das explicações em até 10x quando
comparado ao método LIME.
Outro trabalho relevante é o algoritmo Layer-Wise Relevance Propagation
(LRP) proposto pelo grupo de Wojciech Samek (2016 apud CHAKRABORTY et al.,
2018), que usa o fato das unidades de rede neural individuais serem diferenciáveis
para decompor a saída da rede em termos de suas variáveis de entrada. É um método
que tem uma estreita relação com a decomposição de Taylor e é aplicável em
arquiteturas de Deep Learning. A saída é um mapa de calor sobre os atributos que
indicam a relevância de cada um deles na saída do modelo. Isso torna o método
particularmente adequado para analisar classificadores de imagem.
Kumar, Wong e Taylor (2017 apud CHAKRABORTY et al., 2018) apresentam
um método alternativo de mapeamento térmico que pode mostrar as regiões da
imagem às quais o modelo estava mais concentrado, mas também permite que várias
classes sejam associadas a essas regiões de atenção, enquanto o LRP assume que
todos os atributos dão uma contribuição positiva ou nula à imagem, única classe
prevista.
Finalmente, Adler et al. (2017 apud CHAKRABORTY et al., 2018) apresentam
uma técnica para auditar modelos de caixa-preta, que podem revelar até que ponto
os modelos tiram proveito de atributos específicos no conjunto de dados, sem saber
como os modelos funcionam.
Artigo 2 – A Survey of Methods for Explaining Black Box Models
Para Guidotti et al. (2018), muitos sistemas de suporte à decisão têm sido
construídos como caixas-pretas (black boxes), isto é, sistemas que escondem sua
lógica interna para os usuários. Esses sistemas exploram modelos sofisticados de
aprendizado de máquina para prever informações individuais por meio de
significativos conjuntos de dados que podem conter vieses, tendências, preconceitos
e dados sensíveis. Durante a fase de treinamento, os modelos podem herdar essas
tendências, possivelmente levando a decisões injustas e erradas, correndo o risco de
criar e usar sistemas que realmente não se entende.
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Ainda segundo Guidotti et al. (2018), esta lacuna de explicação para os
modelos de caixa-preta constitui problemas práticos e éticos. Relatam que há na
literatura muitas abordagens destinadas a superar essa fraqueza, às vezes ao custo
de sacrificar a acurácia pela interpretabilidade. As técnicas de explicabilidade podem
ajudar empresas e organizações na criação de produtos e serviços mais seguros e
confiáveis, além de gerenciar melhor qualquer possível responsabilidade que possam
ter. Guidotti et al. (2018) mapearam as seguintes classes de interpretabilidade para
as redes neurais profundas:
Explicabilidade via Máscaras de Saliência - É a técnica mais estudada nos
últimos anos. Esses métodos fornecem um modelo localmente interpretável,
capaz de explicar a previsão da caixa-preta em termos compreensíveis para
humanos, para um exemplo ou um registro específico. A explicação é fornecida
usando uma Máscara de Saliência (MS), isto é, um subconjunto do registro
original, que é o principal responsável pela previsão. Por exemplo, com uma
máscara saliente, pode-se considerar a parte de uma imagem ou uma frase em
um texto. Uma imagem de saliência resume parte da imagem na qual a rede
neural profunda considerou para reconhecer suas previsões. Guidotti et al.
(2018) ressaltam que alguns trabalhos descritos nesta categoria também
podem ser classificados como métodos para solucionar o problema de
inspeção do modelo.
Explicabilidade via Análise de Sensibilidade - O problema da inspeção consiste
em fornecer uma representação para entender como o modelo da caixa-preta
funciona ou porque a caixa-preta retorna certas previsões com maior
probabilidade do que outras. A maioria dos trabalhos desta categoria tenta
inspecionar redes neurais e redes neurais profundas. A análise de sensibilidade
estuda a correlação entre a incerteza na saída de um preditor e suas entradas.
Geralmente é usada para desenvolver ferramentas visuais para inspeção de
modelos e funcionam principalmente em conjuntos de dados tabulares.
Explicabilidade via Maximização de Ativação - A maximização de ativação (MA)
consiste em encontrar os neurônios de ativação e as instâncias (geralmente
imagens) que caracterizam a decisão. A maximização da ativação também
pode ser usada para descobrir os pixels e as áreas nas quais a caixa-preta se
concentrou na tomada de decisão. Ferramentas foram propostas para
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visualizar e interpretar as redes neurais profundas e entender quais cálculos
elas executam nas camadas intermediárias e quais neurônios são estimulados.
Artigo 3 - Visual Analytics in Deep Learning: An Interrogative Survey for the Next
Frontiers
Hohman et al. (2019) apontam que, embora o progresso do Deep Learning
seja impressionante, ele vem com desafios únicos e inovadores. Por exemplo, a falta
de transparência das redes neurais profundas e das representações aprendidas ao
processo de decisão é um problema importante a ser abordado. Da mesma forma, os
usuários finais que interagem com um aplicativo que se baseia em Deep Learning
para tomar decisões críticas podem questionar sua confiabilidade se nenhuma
explicação for dada pelo modelo ou ficarem confusos se a explicação for complicada.
Hohman et al. (2019) conduziram a pesquisa com foco no estado da arte na análise
visual da aprendizagem profunda e a organizaram segundo seis perguntas: What,
Why, Where, When, Who, How, onde o porquê (why) é o foco em interpretabilidade.
Artigo 4 - Analysis of Explainers of Black Box Deep Neural Networks for Computer
Vision: A Survey
A pesquisa de Buhrmester, Münch e Arens (2019) relacionou os mecanismos
e as propriedades dos métodos de explicação de redes neurais profundas com foco
em tarefas de visão computacional. Szegedy et al. (2013) e Goodfellow et al. (2014)
(apud Buhrmester, Münch e Arens, 2019) mostraram que muitos pesquisadores
descobriram fraquezas nos modelos de Deep Learning; mesmo modelos de alto
desempenho são afetados. Eles apresentaram, por exemplo, como é fácil enganar os
detectores de objetos com pequenas alterações na imagem de entrada ou criar
exemplos contraditórios para fazê-los entrar em colapso.
Moosavi-Dezfooli (2016, Bose; Aarabi, 2014; Jia; Liang, 2017 apud
Buhrmester, Münch e Arens, 2019) apontaram ainda que há vários casos que
destacam as características negativas das redes neurais profundas. Alterando apenas
um pixel de uma imagem de entrada ou uma letra em uma frase poderia mudar a
previsão, ou mesmo adicionando perturbações de pequena magnitude, imperceptíveis
aos olhos humanos.
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Buhrmester, Münch e Arens (2019) também destacaram que os modelos de
Aprendizado de Máquina são testados com dados de validação; são a base na qual
eles avaliam o quão corretos eles estão, de acordo com as métricas escolhidas, mas
como o cientista de dados pode verificar o quão correto o modelo está? Por exemplo,
se um médico cometer um erro, o paciente quer saber o porquê. O erro é perdoável?
O erro reflete negligência, ou ocorreu devido a outros fatores? Da mesma forma, se
um algoritmo falhar e contribuir para um evento clínico adverso ou má-prática, os
médicos precisam entender por que ele produziu o resultado e como chegou à
decisão.
Nesse sentido, Buhrmester, Münch e Arens (2019) veem a oportunidade de
melhorar a sociedade pela tomada de decisões baseadas em aprendizado
computacional, sem preconceitos. Sua contribuição foi fornecer uma visão geral das
técnicas de ponta em relação à taxonomia, diferindo de mecanismos e propriedades
técnicas. Não limitaram o trabalho apenas a métodos de explicação, mas também
analisando o significado de entender o mecanismo em geral.
Artigo 5 - A Data Interpretation Approach for Deep Learning-based Prediction Models
Segundo Dadsetan e Wu (2019), em contextos clínicos, os modelos de
suporte a decisão baseados em aprendizado profundo exigem maior interpretabilidade
sobre quais são os atributos essenciais da imagem que levam à decisão do modelo.
Caso contrário, os médicos podem considerar que esses modelos de caixas-pretas
não são confiáveis porque esses atributos são difíceis de visualizar e interpretar de
maneiras clinicamente significativas ou perceptíveis.
Dadsetan e Wu (2019) propuseram um mecanismo baseado em mapas de
saliência para interpretar um modelo baseado em aprendizado profundo para previsão
de risco de câncer de mama usando de imagens de mamografia digital. O mapa de
saliência tem sido amplamente utilizado na percepção visual e na análise de atenção.
Dadsetan e Wu (2019) implementaram um mapa de saliência, criando o
chamado Mapa de Contribuição (MC), em que o valor de cada pixel no MC reflete a
força do mesmo na pontuação final das classes da rede neural convolucional. Através
de um MC, uma caixa delimitadora indica a sub-região da imagem mais previsível do
potencial desenvolvimento tumoral. Se esta sub-região cobre o local real de origem
do tumor, significa que a técnica proposta é capaz de localizar uma região de interesse
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para prever o potencial desenvolvimento do tumor, aprimorando o entendimento do
mecanismo do modelo.
O estudo de Dadsetan e Wu (2019) mostra que, ao identificar uma sub-região
local a partir do MC, ele fornece um meio de relacionar essa sub-região à possível
localização do desenvolvimento do tumor para os pacientes com câncer. Embora os
resultados sejam preliminares, eles demonstram um progresso importante para um
estudo de prova de conceito sobre a análise da interpretabilidade do modelo de
aprendizado profundo.
Artigo 6 - Explanation Methods in Deep Learning: Users, Values, Concerns and
Challenges
Já para Ras, Van Gerven e Haselager (2018), os problemas relacionados à
explicabilidade em inteligência artificial envolve pelo menos quatro componentes, tais
como: usuários, leis e regulação, explicação e algoritmos.
Segundo Ras, Van Gerven e Haselager (2018), a IA tem um sério impacto na
sociedade, devido à adoção em larga escala de técnicas de automação digital que
envolvem processamento e previsão de informações. As redes neurais profundas
pertencem a este conjunto de técnicas de automação e são amplamente usadas
devido à sua capacidade de extrair padrões significativos a partir de dados brutos, à
medida que a tecnologia se torna mais difundida, a dependência dela aumenta e a
confiança se torna uma necessidade.
Ras, Van Gerven e Haselager (2018) apontam ainda que ao contrário de outros
métodos no Machine Learning (ML), como árvores de decisão ou redes bayesianas,
uma explicação para uma certa decisão tomada por uma rede neural profunda (RNP)
não pode ser recuperada simplesmente examinando o processo de inferência e o fluxo
de informações pela rede são difíceis de analisar à medida que as arquiteturas se
aprofundam, o número de parâmetros aprendidos aumentam proporcionalmente. Não
é incomum ter redes com milhões de parâmetros. O objetivo dos métodos de
explicação é tornar aspectos específicos das representações internas de uma RNP e
fluxo de informações interpretáveis por seres humanos.
Segundo Ras, Van Gerven e Haselager (2018), pouco se sabe sobre os
esforços para mapear rigorosamente o cenário dos métodos de explicação e isolar os
padrões subentendidos que orientam os métodos de explicação, assim, semelhante
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ao estudo de Guidotti et al. (2018), Ras, Van Gerven e Haselager (2018) propõem
uma taxonomia, organizaram os métodos em três classes principais de explicação. A
taxonomia foi elaborada analisando as tendências contemporâneas em torno do
tópico de interpretação em redes neurais profundas e IA explicável. As classes foram
organizadas conforme abaixo:
Métodos de Extração de Regras – Os métodos de extração de regras extraem
regras de interpretação humana que aproximam o processo de tomada de decisão em
uma RNP. Métodos mais antigos de extração de regras baseadas em algoritmos
genéticos para redes neurais artificiais podem ser encontrados em (ANDREWS et al.,
1995; ARBATLI; AKIN, 1997; LU et al., 2006 apud RAS; VAN GERVEN; HASELAGER,
2018). Em termos de poder explicativo, os métodos de extração de regras podem: 1)
validar se a rede está funcionando conforme o esperado em termos de fluxo lógico; e
2) explicar quais aspectos dos dados de entrada tiveram um efeito que levou à saída
específica. Exemplos recentes são encontrados em: Zilke et al. (2016 apud RAS; VAN
GERVEN; HASELAGER, 2018), utilizaram um algoritmo de decomposição que extrai
regras para cada camada da rede neural profunda. Essas regras são mescladas em
uma etapa final para produzir um conjunto de regras que descreve o comportamento
da rede por meio de suas entradas. Murdoch e Szlam (2017 apud RAS; VAN
GERVEN; HASELAGER, 2018) conseguiram extrair regras de uma LSTM aplicando
uma abordagem decompositiva.
Métodos de Atribuição – Atribuição no contexto de IA explicável foi um termo
cunhado por Ancona et al. (2018 apud RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018),
também conhecido como relevância (BACH et al., 2015; BINDER et al., 2016;
ZINTGRAF et al., 2017 apud RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018), contribuição
(SHRIKUMAR et al., 2017 apud RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018) ou
influência (KINDERMANS et al., 2016; ADLER et al., 2016; KOH; LIANG, 2017 apud
RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018). O objetivo é revelar componentes de alta
importância na entrada para a RNP e seus efeitos à medida que a entrada percorre a
rede.
A maioria dos métodos de explicação para as redes neurais profundas se
concentram nos métodos de atribuição (RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018).
Os métodos de visualização foram popularizados por Erhan et al. (2009), Simonyan
et al. (2013), Zeiler; Fergus (2014 apud RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018)
preocupam-se com a forma como são visualizados os atributos importantes; Zeng
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(2016 apud RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018) identifica que os métodos
atuais se concentram em três aspectos da visualização: o de atributos, o de
relacionamento e o de processos.
Os métodos gerais de visualização são métodos muito intuitivos para obter
uma variedade de informações sobre o processo de decisão da rede neural profunda
em vários níveis, incluindo avaliação de arquitetura, avaliação de qualidade do modelo
e até integração de feedback do usuário, por exemplo. Olah et al. (2018 apud RAS;
VAN GERVEN; HASELAGER, 2018) criaram interfaces de visualização intuitivas para
as RNPs de processamento de imagem. Em termos de capacidade explicativa, esta
classe de métodos pode refletir intuitivamente com explicações visuais quais fatores
da dimensão de entrada tiveram um impacto significativo na saída da RNP.
Métodos Intrínsecos - Para Ras, Van Gerven e Haselager (2018), as categorias
anteriores foram projetadas para explicar alguns aspectos de uma RNP em um
processo separado da fase de treinamento. Por outro lado, os métodos intrínsecos
visam melhorar a interpretabilidade de representações internas como parte da
arquitetura da RNP. Exemplos recentes dos métodos intrínsecos são encontrados em:
como parte da função de perda, (DONG et al., 2017b,a apud RAS; VAN GERVEN;
HASELAGER, 2018); módulos que adicionam recursos adicionais (SANTORO et al.,
2017; PALM et al., 2017 apud RAS; VAN GERVEN; HASELAGER, 2018) ou como
parte da estrutura da arquitetura, em termos de operações entre as camadas (LI et al.,
2017; WU et al., 2017; LOUIZOS et al., 2017; GOUDET et al., 2017 apud RAS; VAN
GERVEN; HASELAGER, 2018). Essa classe é diferente dos métodos de atribuição,
porque tenta tornar a RNP inerentemente interpretável, alterando sua arquitetura,
enquanto que os métodos de atribuição usam o que já existe e transformam aspectos
da representação em algo significativo depois que a rede é treinada (RAS; VAN
GERVEN; HASELAGER, 2018).
Artigo 7 - Techniques for Interpretable Machine Learning
De acordo com Du, Liu e Hu (2018), o aprendizado de máquina está
progredindo a uma taxa surpreendente, impulsionado por modelos complexos, como
os comitês de modelos (ensemble models) e redes neurais profundas (RNP). Esses
modelos têm uma ampla gama de aplicações no mundo real, como recomendações
de filmes no Netflix, tradução automática do Google, reconhecimento de voz da
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Amazon Alexa, etc. Contudo, as preocupações acerca da natureza caixa-preta desses
modelos têm dificultado suas aplicações futuras na sociedade, especialmente
naqueles domínios críticos de tomada de decisão, como os veículos autônomos e
medicina.
Técnicas de interpretabilidade em modelos de aprendizado de máquina seria
uma ferramenta eficaz para mitigar esses problemas. As técnicas fornecem aos
modelos de aprendizado de máquina a capacidade de explicar ou apresentar seus
comportamentos em termos compreensíveis para os seres humanos (DOSHI-VELEZ;
KIM, 2017 apud DU; LIU; HU, 2018).
Assim como Buhrmester et al. (2019), Molnar (2018 apud DU; LIU; HU, 2018)
agrupa as técnicas de interpretabilidade em duas propriedades: interpretabilidade
intrínseca e a interpretabilidade post-hoc, dependendo do momento em que a
interpretabilidade é obtida. A interpretação intrínseca é obtida pela construção de
modelos autoexplicativos que incorporam a interpretação diretamente às suas
estruturas. Exemplos desta categoria incluem árvore de decisão e modelo baseado
em regras etc. Em contrapartida, a interpretabilidade post-hoc requer a criação de um
segundo modelo para fornecer explicações para um modelo existente. A principal
diferença entre estes dois grupos reside no compromisso entre a precisão do modelo
e a fidelidade da explicação. Modelos intrinsecamente interpretáveis poderiam
fornecer uma explicação precisa e não distorcida, mas podem sacrificar a acurácia da
previsão em certa medida. A interpretabilidade post-hoc é limitada pela sua natureza
aproximada, porém mantem intacta a precisão do modelo.
Du, Liu e Hu (2018) concluem sinalizando que a grande limitação das técnicas
de interpretabilidade é que as explicações são projetadas do ponto de vista e intuição
dos pesquisadores, em vez de focar nas demandas dos usuários finais. As
explicações atuais são geralmente fornecidas no formato de vetores de importância
dos atributos. Esse formato seria satisfatório se o público-alvo da explicação fosse
técnico (desenvolvedor, cientista de dados), uma vez que eles podem utilizar a análise
estatística da distribuição da importância dos atributos para depurar os modelos. No
entanto, esse formato é menos amigável se os receptores da explicação forem
usuários leigos de aprendizado de máquina. Os formatos de apresentação podem ser
aprimorados para promover melhor a experiência e satisfação do usuário.
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Artigo 8 - Explainable Artificial Intelligence Applications in NLP, Biomedical, and
Malware Classification: A Literature Review
O estudo de Mathews (2019) ressalta que a falta de transparência das redes
neurais profundas pode ser uma grande desvantagem em aplicações médicas, por
exemplo. Os programas de Inteligência Artificial Explicável (XAI) ou Máquina de
Aprendizado Interpretável visam criar um conjunto de técnicas de aprendizado que
produzem modelos mais explicáveis, mantendo seu alto nível de acurácia.
Mathews (2019) menciona que os algoritmos de aprendizado profundo
alcançaram níveis de precisão quase humanos em vários tipos de tarefas, incluindo
classificação de imagens, de texto, fala e dados de vídeo. Os avanços em Machine
Learning e Deep Learning tiveram um impacto profundo em muitas tarefas de baixo
nível, como reconhecimento de objetos e monitoramento de comportamento. Os
pesquisadores também começaram a explorar como essas abordagens podem ser
usadas em domínios de alto nível, como medicina, sistema de justiça criminal,
finanças, segurança e aplicações militares.
Mathews (2019) ressalta que a área médica é uma das áreas de destaque nas
quais os sucessos da IA demonstraram o maior valor prático. A IA revolucionou
especificamente o campo médico do diagnóstico de câncer. Além disso, demonstrou
ser eficiente na descoberta de novos usos para medicamentos existentes, revelando
câncer nos tecidos, detectando arritmia cardíaca e prevendo eventos hipoglicêmicos
em diabéticos três horas antes da média da indústria médica. O Deep Learning é uma
ferramenta poderosa e amplamente usada para tomar decisões potencialmente
importantes em uma ampla gama de problemas de diagnóstico médico.
Apesar do desempenho impressionante dos algoritmos de aprendizado
computacional, eles podem cometer erros, alguns mais caros que outros. Assim,
questões de confiança e segurança são temas importantes e abordados por Lee (2004
apud MATHEWS, 2019), Amodei (2016 apud MATHEWS, 2019) e Varshney (2017
apud MATHEWS, 2019). Para Mathews (2019), embora melhorar a acurácia geral
tenha sido o principal objetivo do esforço da comunidade de Machine Learning, pode
não ser suficiente; precisa-se também entender melhor os pontos fortes e as
limitações das técnicas de Aprendizado de Máquina.
Cada trabalho mapeado por Mathews (2019) foi classificado de acordo com as
dimensões da interpretabilidade como abordagens intrínsecas ou post-hoc e enfatiza
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que a revisão não é totalmente abrangente, mas que representa uma pesquisa de
métodos e resultados que considera particularmente pertinentes aos objetivos de
pesquisa futura em interpretação de aprendizado profundo.
Artigo 9 - Methods for Interpreting and Understanding Deep Neural Networks
Segundo Montavon, Samek e Müller (2017), as redes neurais profundas
tornaram-se uma ferramenta indispensável para um amplo conjunto de aplicações
práticas, como classificação de imagens, reconhecimento da fala ou processamento
de linguagem natural. Estas técnicas têm alcançado níveis de acurácia extremamente
elevadas, em muitos casos, comparáveis ou superando a performance humana. Neste
sentido, a interpretabilidade é especialmente importante em aplicações na medicina e
veículos autônomos, em que a confiança no modelo deve ser garantida (BOJARSKI
et al., 2017; CARUANA et al., 2015 apud MONTAVON; SAMEK; MÜLLER, 2017).
O enfoque do trabalho de Montavon, Samek e Muller (2017) foi
interpretabilidade post-hoc, ou seja, é fornecido um modelo treinado e o nosso objetivo
é compreender o que o modelo prevê (por exemplo, as classes) em termos do que é
facilmente interpretável (por exemplo, as variáveis de entrada) (BACH et al., 2015;
RIBEIRO, SINGH; GUESTRIN, 2016 apud MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017).
Diferentemente de outros pesquisadores, Montavon, Samek e Muller (2017)
contrastaram as técnicas: análise de sensibilidade, deep taylor decomposition e layerwise relevance propagation. Segue abaixo síntese das técnicas mapeadas pelo grupo:
Análise de Sensibilidade - A primeira abordagem para identificar os atributos
de entrada mais importantes é a análise de sensibilidade que pode ser encontrada em
Khan et at. (2001), Sung (1998) e Zurada, Malinowski e Cloete (1994) (apud
MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017). É baseado no gradiente avaliado localmente
do modelo ou em alguma outra medida local de variação. Os atributos de entrada mais
relevantes são aqueles aos quais a saída é mais sensível. A técnica é fácil de
implementar para uma rede neural profunda, pois o gradiente pode ser calculado
usando a retropropagação (BISHOP, 1995; RUMELHART; HINTON; WILLIAMS,1986
apud MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017). Segundo Montavon, Samek e Muller
(2017), a análise de sensibilidade tem sido usada regularmente em aplicações
científicas de aprendizado de máquina, como diagnóstico médico (KHAN et at., 2001
apud MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017) modelagem ecológica (GEVREY;
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DIMOPOULOS; LEK, 2003 apud MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017) ou previsão
de mutagenicidade (BAEHRENS et at.,2010 apud MONTAVON; SAMEK; MULLER,
2017). Mais recentemente, também foi usada para explicar a classificação de imagens
por redes neurais profundas (SIMONYAN; VEDALDI; ZISSERMAN, 2013 apud
MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017).
Deep Taylor Decomposition – Montavon et al. (2017 apud MONTAVON;
SAMEK; MULLER, 2017) apresentaram um novo método para explicar previsões não
lineares que chamaram de Deep Taylor Decomposition. Montavon et al. (2017 apud
MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017) assumem que a função f (x) é implementada
por uma rede neural profunda, composta por múltiplas camadas de representação,
em que cada camada por sua vez é composta por um conjunto de neurônios. Cada
neurônio realiza em sua entrada um cálculo elementar que consiste em uma projeção
linear seguida por uma função de ativação não linear. As redes neurais profundas
derivam seu alto poder representacional da interconexão de um grande número
desses neurônios, cada um deles realizando uma pequena subfunção distinta. O
método de decomposição de Taylor é inspirado no paradigma de dividir e conquistar
e explora a propriedade que a função aprendida por uma rede profunda é decomposta
em um conjunto de subfunções, impostas estruturalmente pela rede neural ou que
ocorra como resultado do treinamento. Essas subfunções podem, por exemplo,
aplicar-se localmente a subconjuntos de pixels ou podem operar em um certo nível de
abstração com base na camada em que estão localizados na rede profunda.
Layer-Wise Relevance Propagation (LRP) – Técnica proposta por Bach et al.
(2015), é uma técnica de retropropagação, especificamente projetada para
explicação. Verificou-se que a LRP é amplamente aplicável (LAPUSCHKIN et al.,
2016; ARRAS et al., 2017; STURM et al., 2016; ARBABZADAH et al., 2016 apud
MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017) e tem excelente desempenho de referência
(SAMEK et al., 2017 apud MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017). De acordo com
Montavon, Samek e Muller (2018), a técnica LRP está enraizada em um princípio de
conservação, em que cada neurônio recebe uma parte da saída da rede e a redistribui
aos seus predecessores em igual quantidade, até que as variáveis de entrada sejam
atingidas (BACH et al., 2015; LANDECKER et al., 2013). Além disso, a LRP é
incorporada no referencial teórico da Deep Taylor Decomposition (MONTAVON et al.,
2017 apud MONTAVON; SAMEK; MULLER, 2017).
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Artigo 10 - Segment Integrated Gradients: Better Attributions Through Regions
Segundo Kapishnikov et al. (2019), os métodos de saliência vinculam a
previsão de uma rede neural profunda (RNP) às entradas que mais influenciam essa
previsão. Esses recursos podem ser úteis em uma ampla gama de contextos,
incluindo depuração da previsão de um modelo, verificação de que o modelo não está
aprendendo correlações espúrias e inspeção do modelo em busca de questões
relacionadas à justiça. Para os autores, um rico conjunto de métodos de saliência
baseados em imagem foi desenvolvido ao longo dos anos, e, por isso, focaram seu
estudo em métodos de saliência baseados em imagem.
Kapishnikov et al. (2019) destacam que embora os métodos de saliência
existentes forneçam resultados muito convincentes, há oportunidades para melhorar
ainda mais a identificação das entradas mais importantes que levam à previsão de um
modelo. Dada a potencial utilidade dos métodos de saliência, pesquisas recentes
começaram a examinar criticamente essas técnicas e propuseram vários métodos
para avaliá-las. Esses métodos de avaliação fornecem maneiras de validar os
resultados do método de saliência, por exemplo, garantir que possam ser utilizados
para explicar o comportamento do modelo ou para medir empiricamente os resultados
dos métodos, permitindo a comparação de duas ou mais técnicas. Como exemplos,
Kapishnikov et al. (2019) apresentam os seguintes métodos: Sanity Checks ou
"Controle de Clareza" (em tradução não literal) que ajudam a determinar se os
resultados de um método de saliência correspondem de forma significativa aos
parâmetros de referência aprendidos de um modelo (ADEBAYO et al., 2018 apud
KAPISHNIKOV et al., 2019), enquanto a Sensibilidade-n (ANCONA et al., 2017 apud
KAPISHNIKOV et al., 2019) mede empiricamente a qualidade do resultado de um
método de saliência comparando a alteração na previsão de resultados com a soma
das atribuições. O estudo de Kapishnikov et al. (2019) inovam e contribuem em três
aspectos:
A) Introduzem uma nova técnica chamada XRAI, um novo método de atribuição
baseado em região, que pode ser aplicado a qualquer modelo de rede neural
profunda, que segundo os autores produz resultados empiricamente superiores
a outros métodos e alcança desempenho competitivo com outras técnicas. A
nova técnica foi inspirada e guiada por trabalhos apresentados nesta pesquisa,
como, por exemplo, os mapeados por (BUHRMESTER; MÜNCH; ARENS,
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2019; GUIDOTTI et al., 2018): Guided Backprop, De-ConvNet, Integrated
Gradients (IG), Layer-wise Relevance Propagation, SmoothGrad, GradCAM;
B) Introduzem uma verificação de clareza baseada em perturbações para testar
métodos de saliência, com o objetivo de validar a explicabilidade; e
C) Introduzem duas métricas para medir a qualidade dos métodos de atribuição,
Curvas de Informações de Precisão e Curvas de Informações da Softmax. As
métricas se assemelham a curva ROC, do inglês, Receiver Operating
Characteristic Curve (ROC curve), que é uma representação gráfica que ilustra
o desempenho de um sistema classificador.
2.2.2 Aplicação de algoritmos de classificação de imagens baseados em redes
neurais profundas na classificação de câncer de mama
Artigo 11 - Deep Learning Based Breast Cancer Classification Through Medical
Imaging Modalities: State of the Art and Research Challenges
Murtaza et al. (2019) elaboraram uma revisão sistemática sobre as técnicas de
classificação do câncer da mama utilizando imagens médicas por meio do estado da
arte em redes neurais profundas.
O trabalho de Murtaza et al. (2019) incluiu 49 publicações dos seguintes
repositórios acadêmicos: ACM, IEEE Xplore, Medline, PubMed, Science Direct,
Scopus, SpringerLink e Web of Science, os quais foram metodologicamente
selecionados e cuidadosamente revisados na perspectiva dos cinco seguintes
aspectos, tais como: os tipos de imagem, os tipos de arquivos, as técnicas de préprocessamento das imagens, os tipos de redes neurais profundas e as métricas de
desempenho dos modelos usadas para a classificação do câncer de mama. A síntese
de todos os cinco aspectos é mostrada a partir das sessões seguintes.
Tipos de Imagens Médicas - A revisão de Murtaza et al. (2019) mostrou que a
classificação do câncer de mama é composta por cinco tipos de imagens médicas e
suas combinações conhecidas como multimodalidade. Os tipos de imagens médicas
mapeadas são: mamografia (MG), ultrassonografia (US), ressonância magnética
(RM), tomografia computadorizada (TC) e imagens histopatológicas (HP).
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A revisão de Murtaza et al. (2019) mostrou que as mamografias e imagens
histopatológicas foram as mais usadas no processo de classificação, com 20 trabalhos
pesquisados para cada modalidade.
Tipos de Arquivos - Murtaza et al. (2019) constataram que 28 dos 49 trabalhos
pesquisados utilizaram nove tipos de arquivos públicos, geralmente com base em
imagens de MG, US ou HP para o processo de classificação. Segundo Murtaza et al.
(2019), os conjuntos de dados públicos forneceram mais imagens anotadas do que os
conjuntos de dados exclusivos. Assim, os pesquisadores podem preparar modelos de
classificação de câncer, comparando o desempenho de modelos de classificação
desenvolvidos. A seguir, a relação dos tipos de arquivos mapeados: Breast Cancer
Data Repository (BCDR), Curated Breast Imaging Subset of Digital Database for
Screening

Mammography

(CBIS-DDSM),

Digital

Database

for

Screening

Mammography (DDSM), INBreast, Mammographic Image Analysis Society (MIAS),
mini-MIAS, UCI Machine Learning Repository, Bio-Imaging Challenge 2015 Breast
Histology (BICBH), Breast Cancer Histopathological Image (BreakHis).
De acordo com a revisão de Murtaza et al. (2019), o conjunto de dados mais
amplamente utilizado é nas modalidades de imagem MG, US e HP são DDSM, BCDR
e BreakHis, respectivamente, porque esses contêm um grande número de imagens
de muitos pacientes, necessárias para treinar uma rede neural profunda com
confiança.
Técnicas de Pré-Processamento - Esta seção cobre as técnicas de préprocessamento das imagens médicas adotadas no processo de classificação
mapeadas por Murtaza et al. (2019). Em geral, as tarefas de pré-processamento
envolvem o aumento de imagens artificialmente, a extração de regiões de interesse,
o redimensionamento da imagem, normalização e enriquecimento, remoção de
artefatos, normalização de manchas. Sem o pré-processamento, o uso de imagens
brutas geralmente desvia o modelo de classificação e pode levar a uma alta taxa de
classificação incorreta (MURTAZA et al., 2019).
Abaixo segue síntese das técnicas de pré-processamento mapeadas por
Murtaza et al. (2019):
Extração de Regiões de Interesse (ROI) - Uma imagem de câncer de mama
original pode conter muitas regiões de tecidos normais e incomuns; a segregação
dessas regiões é conhecida como extração de regiões de interesse. A extração
dessas regiões tem duas grandes vantagens. Primeiro, ela aumenta o número de
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imagens de treinamento e teste para as RNPs, e segundo, apoia as RNPs focarem
apenas em regiões anormais.
Redimensionamento da Imagem - O redimensionamento das imagens é uma
tarefa importante de pré-processamento aplicada às imagens antes de serem
alimentadas diretamente nas RNPs.
Normalização e Aprimoramento - A aquisição e digitalização de imagens
médicas são afetadas pelo envolvimento de cores e condições de luz. Portanto,
diferentes condições de cor e luz afetam os valores dos pixels presentes em uma
imagem. Para superar esses problemas, os pesquisadores adotaram muitas técnicas,
que podem ser divididas em duas categorias: normalização de imagem global ou local
e técnicas de aprimoramento. As técnicas globais de normalização e aprimoramento
executam a mesma operação em todos os pixels da imagem, como histograma, média
e normalização de contraste/intensidade. Por outro lado, as técnicas de normalização
e aprimoramento de imagem local realizam uma operação em qualquer pixel,
dependendo do contraste ou da intensidade dos pixels vizinhos. As RNPs costumam
ter um desempenho melhor quando as imagens de entrada são normalizadas e
correlacionadas, porque essas propriedades ajudam na otimização e aprendizado
baseados em gradiente (JARRETT et al., 2009 apud MURTAZA et al., 2019).
Remoção de Artefatos - Os artefatos são removidos das imagens de mama
para eliminar todas as regiões que não são de mama da imagem original. Algumas
modalidades de imagem, como mamografia, ultrassonografia e ressonância
magnética possuem muitos artefatos (por exemplo: rótulos, idade dos pacientes,
faixas/bordas, tórax, pulmões, parede torácica e músculo peitoral) que devem ser
removidos antes de iniciar a tarefa de classificação.
Normalização de Manchas - Nos laboratórios de patologia digital, a preparação
das imagens da biópsia envolve diferentes produtos químicos, manchas, efeitos de
iluminação e scanners para desenvolver imagens digitais a partir de amostras
coletadas do tecido mamário. As inconsistências nas imagens histopatológicas podem
ser introduzidas usando diferentes produtos químicos para manchas, combinação de
cores ou diferentes scanners de muitos fornecedores. Para eliminar essas
inconsistências, estudos anteriores usaram o método de Reinhard (REINHARD et al.,
2001 apud MURTAZA et al., 2019), Macenko (MACENKO et al., 2009 apud MURTAZA
et al., 2019) e Khan (KHAN et al.,2014 apud MURTAZA et al., 2019) para normalizar
as imagens histopatológicas antes do processo de classificação.
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O estudo Murtaza et al. (2019) aponta que a maioria dos estudos, 32 das 49
pesquisas, aumentou o número de imagens como técnica de pré-processamento. O
uso frequente do aumento de imagens pode ocorrer porque as imagens médicas
anotadas geralmente não são encontradas em grande quantidade. A segunda técnica
mais usada conforme a revisão sistemática foi a extração de regiões de interesse das
imagens. Assim, as RNPs podem aprender apenas representações relacionadas às
regiões normal e anormal, em vez de usar a imagem inteira, que geralmente contém
informações irrelevantes. Vinte estudos (20 em 49) reduziram o tamanho das imagens
antes de serem inseridas nas redes neurais profundas.
Tipos de Redes Neurais Profundas - Murtaza et al. (2019) mapearam as
seguintes técnicas: Rede Neural Artificial, Deep Belief Networks, Stacked Denoising
Autoencoder, Principal Component Analysis Network e Convolutional Neural Network
(CNN), CNN com Transfer Learning e CNN com adição e remoção de camadas
(modelo ajustado). Sendo que 28 dos 49 trabalhos utilizaram redes neurais
convolucionais.
Métricas de Avaliação de Desempenho dos Modelos - Depois de treinar a RNP,
imagens de teste são então servidas como entrada para a RNP para classificação, de
modo a avaliar o seu desempenho. Em geral, as métricas de avaliação são calculadas
a partir da matriz de confusão. Na matriz de confusão, as classes reais (de entrada)
são representadas com linhas, enquanto as colunas representam os rótulos de classe
previstos (de saída). Portanto, o câncer de mama pode ser classificado como
verdadeiro positivo ou negativo verdadeiro quando classificado corretamente e falso
positivo ou falso negativo quando classificado incorretamente (MURTAZA et al.,2019).
Com base na matriz de confusão, as medidas de avaliação mais popularmente
conhecidas para a classificação de câncer de mama são precisão, sensibilidade,
especificidade, FMeasure, AUC e volume sob a superfície do ROC.
Artigo 12 - Cancer Diagnosis Using Deep Learning: A Bibliographic Review
Análogo ao trabalho de Murtaza et al. (2019), Munir et al. (2019) mapearam as
principais etapas do processo de classificação do diagnóstico de câncer. As sínteses
de cada etapa serão descritas nas seções seguintes:
Pré-Processamento - Segundo Munir et at. (2019), as imagens brutas contêm
ruído, de modo que o primeiro passo no procedimento de detecção é o pré-
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processamento, isto é, melhorando a qualidade de uma imagem a ser usada pela
remoção de informações indesejadas, conhecidas como ruídos da imagem. Várias
imprecisões podem ocorrer na classificação se esse problema não for considerado
adequadamente.
Os ruídos da imagem devem ser removidos ou ajustados executando tarefas
de pré-processamento, como ajuste de contraste, remoção de efeito de vinheta,
correção de cores, suavização de imagem, remoção de cabelos, normalização e
localização. A combinação certa de tarefas de pré-processamento fornece mais
acurácia. Algumas das técnicas de pré-processamento são: remoção de moldura
preta, equalização automática de cores, Transformada de Karhunen–Loe’ve
(MESSADI; BESSAID; TALEB-AHMED, 2009 apud MUNIR et al., 2019), filtro
Gaussiano, filtro pseudoaleatório, transformação de espaço de cor e aprimoramento
de contraste.
No caso particular de câncer de mama, o pré-processamento consiste na
delimitação de tumores da imagem, extração da borda da mama e supressão do
músculo peitoral (PONRAJ et al., 2011 apud MUNIR et at., 2019).
Segmentação da imagem - A divisão da imagem de entrada em regiões onde
as informações necessárias para processamento adicional podem ser extraídas é
conhecida como segmentação, que é basicamente a separação de uma região de
interesse (ROI) do plano de fundo da imagem. ROI é a parte da imagem que se quer
usar. No caso de imagens cancerígenas, precisa-se da parte da lesão para extrair os
traços e padrões da parte doente. A segmentação pode ser dividida em quatro classes
principais: (i) segmentação baseada em limites; (ii) segmentação por região; (iii)
segmentação baseada em pixel; e (iv) segmentação baseada em modelo (MUNIR et
at., 2019).
Pós-Processamento - Após passar pelos estágios de pré-processamento e
segmentação de imagens, a etapa de pós-processamento é de onde os atributos são
extraídos. Algumas técnicas usadas para a extração de atributos são: análise de
componentes principais (PCA), Wavelet Packet Transform (WPT) (SIKORSKI, 2004
apud MUNIR et al., 2019; CHIEM; AL-JUMAILY; KHUSHABA (2007 apud MUNIR et
al., 2019)), matriz de concorrência de nível de cinza (GLCM) (MAGLOGIANNIS;
ZAFIROPOULOS; KYRANOUDIS, 2006 apud MUNIR et al., 2019), espectro de
potência de Fourier (FPS) (TANAKA et al., 2004 apud MUNIR et al., 2019), núcleos
derivativos gaussianos (ZHOU; CHEN; REHG, 2009 apud MUNIR et al., 2019) e
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características do limite de decisão (LEE; LANDGREBE, 1993 apud MUNIR et al.,
2019).
Sobre o papel das redes neurais artificiais, Munir et al. (2019) explica que as
redes neurais são capazes de executar tarefas de computação complexa devido ao
processamento não linear dos neurônios artificiais. Em uma rede neural artificial, as
imagens de teste são fornecidas aos neurônios para treinamento. Para treinar os
neurônios, é utilizado o algoritmo de retropropagação, com o fluxo na direção direta.
Então, a saída gerada é contrastada com a saída desejada e o sinal do erro é gerado
no caso em que as saídas não coincidem. Este erro se propaga na direção inversa.
Os pesos são ajustados para a redução do erro. Este processamento é repetido até o
erro se tornar próximo de zero. Os padrões de entrada são apresentados à rede por
meio de uma camada de entrada, que se conecta à camada oculta, e essa camada
oculta se conecta à camada de saída.
Para testar esses algoritmos, Munir et al. (2019) mapearam os seguintes
conjuntos de dados disponíveis publicamente: INbreast e BreakHis para testes de
câncer de mama; banco de dados digital para mamografia de rastreamento (DDSM)
para detecção em massa e MITOSTAPIA para detecção de mitose.
Muita pesquisa já foi feita nos últimos anos sobre a aplicação do aprendizado
profundo no diagnóstico de câncer de mama (MUNIR et al., 2019). Alguns dos
documentos relacionados são brevemente discutidos a seguir. Albayrak et al. (2016
apud MUNIR et al., 2019), por exemplo, projetaram um método baseado em
aprendizado profundo para a extração de atributos aplicados às imagens
histopatológicas da mama, em particular focadas na detecção de mitose. A arquitetura
AlexNet foi usada para a construção da CNN para classificar a mitose benigna da
maligna usando as imagens histopatológicas (SPANHOL et al., 2016 apud MUNIR et
al., 2019). Em Suzuki et al. (2016), uma estratégia de transferência de aprendizado foi
empregada para treinar um modelo da CNN, pois os dados de treinamento eram
insuficientes para o treinamento. Usando esta CNN foi possível detectar a massa a
partir das mamografias disponíveis.
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Artigo 13 -

Machine Learning Techniques for Breast Cancer Computer Aided

Diagnosis using Different Image Modalities: A Systematic Review
Yassin et al. (2018) reuniram estudos relevantes e recentes sobre a aplicação
de técnicas de aprendizado de máquina no diagnóstico assistido por computador para
câncer de mama usando diferentes modalidades de imagem. O trabalho proposto
abrangeu o período de 2012 a janeiro de 2017.
O exame de imagens médicas é o método mais eficaz para diagnosticar o
câncer de mama. Diferentes modalidades de imagens médicas são usadas para
diagnóstico, como: mamografia digital (MD), ultrassom (US), ressonância magnética
(RM), imagens microscópicas (histológicas) e termografia por infravermelho (TIV).
Como forma de auxiliar radiologistas e médicos na identificação de anormalidades,
essas modalidades produzem imagens que reduziram as taxas de mortalidade de
70% para 30% (SCHNEIDER; YAFFE, 2000 apud YASSIN et al., 2018). A
interpretação das imagens depende do operador, o que requer conhecimento;
portanto, o uso da tecnologia da informação é uma necessidade para acelerar e
aprimorar a acurácia do diagnóstico, emitindo uma segunda opinião aos peritos (LI et
al., 2001 apud YASSIN et al., 2018).
Yassin et al. (2018) mapearam um total de 16 técnicas de Aprendizado de
Máquina utilizadas no estudo, que são: SVM, ANN, K-NN, decision tree (DT),
discriminant analysis quadrática e linear, random forest (RF), fuzzy classifier, naïve
bayesian (NB), logistic regression (LR), deep learning (DL), ensemble learning,
association rule mining (ARM), polynomial classifier (PL), multiple instance learning
(MIL), ant colony optimization (ACO), e least square minimum distance (LSMD). Para
avaliar o desempenho dos modelos, Yassin et al. (2018) encontraram os seguintes,
como os mais comuns na literatura: acurácia (Acc), sensibilidade (Sn), especificidade
(Sp) e área sob a curva (AUC).
Os arquivos de imagens públicas são amplamente utilizados para a aplicação
de métodos de classificação de câncer de mama. Esses bancos de dados são
principalmente imagens de mamografia digital, como Digital Database for Screening
Mammography (DDSM) (HEATH et al., 2000 apud YASSIN et al., 2018),
Mammographic Image Analysis Society (MIAS) (SUCKLING et al., 2008 apud YASSIN
et al., 2018), Obtenção de Imagens em Aplicações Médicas (IRMA) (OLIVEIRA et al.,
2008 apud YASSIN et al., 2018), Wisconsin Breast Cancer (WBC), e Banco Web
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(MATHEUS; SCHIABEL, 2011 apud YASSIN et al., 2018). Além disso, existem dois
conjuntos de dados portugueses; o primeiro é o banco de dados INbreast (MOREIRA
et al., 2008 apud YASSIN et al., 2018) e o segundo é o Repositório Digital do Câncer
de Mama (LOPEZ et al., 2012 apud YASSIN et al., 2018).
Artigo 14 - Study of Detection of Various Types of Cancers by using Deep Learning: A
Survey
Outro estudo similar ao trabalho de Yassin et al. (2018) foi elaborado por Malik
et al. (2019). Abaixo seguem os estudos mapeados e alguns métodos de
aprendizagem profunda na detecção de câncer com imagem.
Krizhevsky, Sutskever e Hinton (2012 apud MALIK et al., 2019) concentraram
seus estudos na mitose no câncer de mama. A mitose é o processo de divisão celular
no corpo humano que gera as duas células idênticas da célula-mãe original. Eles
propuseram um algoritmo de extração de atributos, que ajuda a detectar a mitose
usando a verificação microscópica do tecido para a detecção da doença. Os autores
usaram o conjunto de dados do MITOSATYPIA-14.
Chen et al. (2016 apud MALIK et al., 2019) concentraram seus estudos na
detecção de mitose. Eles usaram o modelo CaffeNet e o modelo FCN para a detecção
de mitose a partir das imagens histopatológicas. Aqui, os autores usaram o conjunto
de dados MITOSATYPIA 12 e 14 no estudo.
Xu et al. (2014 apud MALIK et al., 2019) consideraram o núcleo para seu
estudo. Eles usaram o algoritmo Stack Sparc Auto Encoder, que ajuda a diferenciar o
núcleo de várias células de câncer de mama.
Wichakam e Vateekul (2016 apud MALIK et al., 2019) combinaram os
benefícios dos dois algoritmos do aprendizado de máquina, a CNN e o SVM. Eles
aplicaram esse algoritmo para a detecção de massa em mamografias. Neste artigo,
os autores usaram o conjunto de dados INBreast.
Ertosun e Rubin (2015 apud MALIK et al., 2019) propuseram o sistema que
apoia a aprendizagem profunda e ajuda a detectar massas nas imagens
mamográficas. Ele descobriram se uma seção específica tem massa ou não. Os
autores usaram o conjunto de dados DDSM.
Kim e Ro (2016 apud MALIK et al., 2019) utilizaram a mais recente técnica
mamográfica para estudo. A tomossíntese digital da mama é a nova técnica para a
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detecção do câncer de mama, que ajuda a detectar o câncer em estágios iniciais
usando um sistema de raios-X muito baixo.
Spanhol et al. (2016 apud MALIK et al., 2019) concentraram seus estudos nos
tumores benignos e malignos. O tumor benigno não é um tumor cancerígeno, mas
fisicamente os dois são muito semelhantes; portanto, na maioria das vezes, as
pessoas ficam confusas se é um tumor cancerígeno ou não. O tumor benigno não
afeta os tecidos próximos e também não se espalha para outras partes do corpo
humano. Tumor maligno é um tumor que precisa ser detectado nos estágios iniciais,
para diminuir a taxa de mortalidade. Os autores utilizaram o algoritmo CNN, construído
com a ajuda do AlexNet, cujo objetivo principal é diferenciar entre o câncer causador
de tumor maligno e o tumor benigno não cancerígeno. Os autores usaram o conjunto
de dados BreakHis para o estudo.

2.2.3 Relevância dos artigos selecionados
O Quadro 1 mostra um paralelo entre os trabalhos selecionados desta pesquisa
e os temas de interesse e relevância relacionados a cada um deles.
Quadro 1 – Lista de referências e seus itens de interesse e relevância para este trabalho
Tema(s) de interesse e relevância
Referência
Título
para este trabalho
Chakraborty et Interpretability of Deep
• Mapearam 12 abordagens de
al. (2018)
Learning Models: A
interpretabilidade aplicadas em redes
Survey of Results
neurais profundas.
•

O algoritmo Layer-Wise Relevance
Propagation é aplicável em arquiteturas
de Deep Learning. A saída é um mapa de
calor sobre os atributos que indicam a
relevância de cada um deles na saída do
modelo. Isso torna o método
particularmente adequado para analisar
classificadores de imagem.

•

O algoritmo LIME gera um vetor binário
que representa a entrada; cada bit
corresponde a um atributo de entrada (por
exemplo, uma palavra em um documento
ou um pixel em uma imagem), com
aqueles marcados com 1s, indicando que
o atributo é importante para a saída do
classificador, e com 0s, indicando que não
é importante.
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Guidotti et al.
(2018)

Hohman et al.
(2019)

A Survey of Methods for
Explaining Black Box
Models

Visual Analytics in Deep
Learning: An Interrogative
Survey for the Next
Frontiers

•

Mapearam 15 técnicas de
interpretabilidade aplicadas em redes
neurais profundas e que foram agrupadas
em 3 classes: Máscaras de Saliência,
Análise de Sensibilidade e Maximização
de Ativação.

•

10 dos 15 trabalhos mapeados são da
classe Máscaras de Saliência.
Mapearam 21 abordagens de
interpretabilidade aplicadas em redes
neurais profundas.

•

•

Buhrmester,
Analysis of Explainers of
Münch e Arens Black Box Deep Neural
(2019)
Networks for Computer
Vision: A Survey

•

•

Dadsetan e
Wu (2019)

A Data Interpretation
Approach for Deep
Learning-based Prediction
Models

•

•

Ras, Van
Gerven e
Haselager
(2018)

Explanation Methods in
Deep Learning: Users,
Values, Concerns and
Challenges

•

•

Conduziram a pesquisa com foco no
estado da arte na análise visual da
aprendizagem profunda e a organizaram
segundo seis perguntas (What, Why,
Where, When, Who, How), onde o porquê
(why) é o foco em interpretabilidade.
Mostraram que muitos pesquisadores
descobriram fraquezas nos modelos de
Deep Learning; mesmo modelos de alto
desempenho são afetados. Eles
apresentaram, por exemplo, como é fácil
enganar os detectores de objetos com
pequenas alterações na imagem de
entrada ou criar exemplos contraditórios
para fazê-los entrar em colapso.
Apontaram que alterando apenas um pixel
de uma imagem de entrada ou uma letra
em uma frase poderia mudar a previsão,
ou mesmo adicionando perturbações de
pequena magnitude, imperceptíveis aos
olhos humanos.
O mapa de saliência tem sido
amplamente utilizado na percepção visual
e na análise de atenção.
Propuseram um mecanismo baseado em
mapas de saliência para interpretar um
modelo baseado em aprendizado
profundo para previsão de risco de câncer
de mama usando imagens de mamografia
digital.
Os problemas relacionados à
explicabilidade em inteligência artificial
envolve pelo menos quatro componentes,
tais como: usuários, leis e regulação,
explicação e algoritmos.
Organizaram seu trabalho em três
classes, tais como: Métodos de Extração
de Regras, Métodos de Atribuição e
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Du, Liu e Hu
(2018)

Mathews
(2019)

Montavon,
Samek e
Muller (2018)

Techniques for
Interpretable Machine
Learning

Explainable Artificial
Intelligence Applications in
NLP, Biomedical, and
Malware Classification: A
Literature Review

Methods for Interpreting
and Understanding Deep
Neural Networks

•

Métodos Intrínsecos. A maioria dos
métodos de explicação para as redes
neurais profundas visualiza as
informações obtidas pelos métodos de
atribuição.
Agruparam as técnicas de
interpretabilidade em duas propriedades:
interpretabilidade intrínseca a
interpretabilidade post-hoc, dependendo
do momento em que a interpretabilidade é
obtida.

•

A interpretação intrínseca é obtida pela
construção de modelos autoexplicativos
que incorporam a interpretação
diretamente às suas estruturas. Exemplos
desta categoria incluem árvore de decisão
e modelo baseado em regras etc.
Modelos intrinsecamente interpretáveis
poderiam fornecer uma explicação precisa
e não distorcida, mas podem sacrificar a
acurácia da previsão em certa medida.

•

A interpretabilidade post-hoc requer a
criação de um segundo modelo para
fornecer explicações para um modelo
existente. A principal diferença entre estes
dois grupos reside no compromisso entre
a precisão do modelo e a fidelidade da
explicação. Os post-hoc são limitados
pela sua natureza aproximada, mantendo
intacta a precisão do modelo.
Mapeou 6 abordagens de
interpretabilidade aplicadas em redes
neurais profundas.

•

•

Aponta que pesquisadores começaram a
explorar como essas abordagens podem
ser usadas em domínios de alto nível,
como medicina, sistema de justiça
criminal, finanças, segurança e decisões
militares.

•

Ressalta que a área médica é uma das
áreas de destaque nas quais os sucessos
da IA demonstraram o maior valor prático.

•

Cada trabalho mapeado, foi classificado
de acordo com as dimensões da
interpretabilidade como abordagens
intrínsecas ou post-hoc.
A interpretabilidade é especialmente
importante em aplicações na medicina e

•
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veículos autônomos, em que a confiança
no modelo deve ser garantida.

Kapishnikov et
al. (2019)

Murtaza et al.
(2019)

Segment Integrated
Gradients: Better
Attributions Through
Regions

Deep Learning Based
Breast Cancer
Classification Through
Medical Imaging
Modalities: State of the Art
and Research Challenges

•

O enfoque do trabalho foi
interpretabilidade post-hoc, ou seja, é
fornecido um modelo treinado e o nosso
objetivo é compreender o que o modelo
prevê em termos do que é facilmente
interpretável (por exemplo, as variáveis de
entrada).

•

Apresentam o método Deep Taylor
Decomposition.

•

Contrastaram as técnicas: Análise de
Sensibilidade, Deep Taylor Decomposition
e Layer-Wise Relevance Propagation
Focaram seu estudo em métodos de
saliência baseados em imagem.

•
•

Introduziram uma nova técnica chamada
XRAI, um novo método de atribuição
baseado em região. A nova técnica foi
inspirada e guiada por trabalhos
apresentados nesta pesquisa, como, por
exemplo, os mapeados por Buhrmester,
Münch e Arens (2019) e Guidotti et al.
(2018).

•

Introduziram um método para testar
métodos de saliência, com o objetivo de
validar a explicabilidade.

•

Introduziram duas métricas para medir a
qualidade dos métodos de atribuição,
Curvas de Informações de Precisão e
Curvas de Informações da Softmax. As
métricas se assemelham a curva ROC.
Elaboraram uma revisão sistemática
sobre as técnicas de classificação do
câncer da mama utilizando imagens com
foco em redes neurais profundas.

•

•

Incluiu 49 publicações.

•

A revisão mostrou que as mamografias e
imagens histopatológicas foram as mais
usadas no processo de classificação, com
20 trabalhos pesquisados para cada
modalidade.

•

Constataram que 28 dos 49 trabalhos
pesquisados utilizaram nove tipos de
arquivos públicos, geralmente com base
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em imagens de mamografia,
ultrassonografia ou imagens
histopatológicas para o processo de
classificação.
•
Munir et al.
(2019)

Yassin et al.
(2018)

Malik et al.
(2019)

Cancer Diagnosis Using
Deep Learning: A
Bibliographic Review

Machine Learning
Techniques for Breast
Cancer Computer Aided
Diagnosis using Different
Image Modalities: A
Systematic Review

Study of Detection of
Various Types of Cancers
by using Deep Learning: A
Survey

•

28 dos 49 trabalhos utilizaram redes
neurais convolucionais.
Mapearam um estudo baseado em
aprendizado profundo para a extração de
atributos aplicadas às imagens
histopatológicas da mama, em particular
focadas na detecção de mitose.

•

Mapearam um estudo baseado na
arquitetura AlexNet (CNN pré-treinada)
para classificar a mitose benigna da
maligna usando as imagens
histopatológicas.

•

Mapearam uma estratégia de
transferência de aprendizado que foi
empregada para treinar um modelo da
CNN, pois os dados de treinamento eram
insuficientes para o treinamento. Usando
esta CNN foi possível detectar a massa a
partir das mamografias disponíveis.
Mapearam um total de 16 técnicas de
Aprendizado de Máquina utilizadas no
estudo.

•

•

Para avaliar o desempenho dos modelos,
encontraram os seguintes, como os mais
comuns na literatura: acurácia (Acc),
sensibilidade (Sn), especificidade (Sp) e
área sob a curva (AUC).

•

Os arquivos de imagens públicas são
amplamente utilizados para a aplicação
de métodos de classificação de câncer de
mama. Principalmente imagens de
mamografia digital, como Digital Database
for Screening Mammography (DDSM),
Mammographic Image Analysis Society
(MIAS) e o Repositório Digital do Câncer
de Mama.
Mapearam sete publicações, alguns
exemplos:

•
•

Uma publicação propôs um algoritmo de
extração de atributos, que ajuda a
detectar a mitose usando a verificação
microscópica do tecido para a detecção
da doença. A mitose é o processo de
divisão celular no corpo humano, que gera
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as duas células idênticas da célula-mãe
original.
•

Outro estudo usou o modelo CaffeNet
(CNN pré-treinada) para a detecção de
mitose a partir das imagens
histopatológicas.

•

Outro trabalho combinou os benefícios de
dois algoritmos da Aprendizagem de
Máquina, a CNN e o SVM. Eles aplicaram
a combinação para a detecção de massa
em mamografias.

•

Outra publicação utilizaram uma rede
neural convolucional, construído com a
ajuda do AlexNet, cujo objetivo principal é
diferenciar entre o câncer causador de
tumor maligno e o tumor benigno não
cancerígeno.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

De acordo com os 14 artigos selecionados neste trabalho, as principais
técnicas de explicabilidade em IA aplicadas em redes neurais profundas podem ser
observadas no Quadro 2.
Quadro 2 - Principais técnicas de explicabilidade em IA mapeadas na RS

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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2.2.4 Conclusão da seção
A revisão sistemática permitiu identificar técnicas de explicabilidade para redes
neurais profundas que serão importantes no desenvolvimento deste trabalho, permitiu
identificar também que as técnicas que usam máscaras de saliência têm sido
amplamente utilizadas na percepção visual, na análise de atenção das redes neurais
profundas, apresentando bons resultados. A revisão sistemática realizada atestou
igualmente que as técnicas de explicabilidade atualmente disponíveis podem ser
integradas com as redes neurais convolucionais, nas quais são amplamente utilizadas
na classificação do diagnóstico de câncer de mama.
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3

METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia a ser utilizada durante a pesquisa será a Design Science
Research (DSR). Segundo Dresch, Lacerda e Antunes (2015), a expressão science
of design, que posteriormente passou a ser Design Science Research, foi introduzida
pela obra “As ciências do artificial”, do economista estadunidense e ganhador do
prêmio Nobel Herbert Alexander Simon (1996 apud Dresch; Lacerda; Antunes, 2015).
De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes (2015), Simon (1996) diferencia na
sua obra o que é natural do que é não natural. Artificial, segundo ele, é algo que foi
produzido ou inventado pelo homem ou que sofre intervenção deste. Como exemplo
de artificial, ele cita as máquinas, as organizações, a economia e até mesmo a
sociedade. Para Simon (1996 apud Dresch; Lacerda; Antunes, 2015), as ciências do
artificial devem se preocupar com a maneira como as coisas devem ser para alcançar
determinados objetivos, seja para solucionar um problema conhecido ou para projetar
algo que ainda não existe. Dresch, Lacerda e Antunes (2015, p. 67) definem Design
Science Research como:
O método que fundamenta e operacionaliza a condução da pesquisa
quando o objetivo a ser alcançado é um artefato ou uma prescrição.
Como método de pesquisa orientado à solução de problemas, a
design science research busca, a partir do entendimento do problema,
construir e avaliar artefatos que permitam transformar situações,
alterando suas condições para estados melhores ou desejáveis.

O método em si se diferencia das metodologias de pesquisa tradicionais, cujas
principais características são as elencadas por Dresch, Lacerda e Antunes (2015):
primeiro, é uma metodologia de pesquisa orientada à solução de problemas; segundo,
a Design Science Research busca, a partir do entendimento do problema, construir e
avaliar artefatos que permitam transformar situações, alterando suas condições para
estados melhores ou desejáveis; e, por fim, terceiro, é orientada à solução de
problemas específicos, não necessariamente buscando a solução ótima, mas a
solução satisfatória para a situação. As diferenças entre as abordagens metodológicas
DSR, estudo de caso e pesquisa-ação podem ser observadas no Quadro 3.
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Quadro 3 – Comparativo entre a DSR, Estudo de Caso e Pesquisa-Ação

Objetivos

DSR

Estudo de Caso

• Desenvolver e/ou
combinar artefatos
que permitam
soluções
satisfatórias aos
problemas práticos

• Auxiliar na
compreensão de
fenônemos sociais
complexos

• Projetar e
prescrever

• Explorar, descrever,
explicar e predizer

Pesquisa-Ação
• Resolver ou explicar
problemas de
determinado sistema
gerando
conhecimento para a
prática e para a teoria
• Explorar, descrever,
explicar e predizer

Principais
atividades

• Definir o problema,
sugerir, desenvolver,
avaliar, concluir

• Definir a estrutura
conceitual,
planejar o(s)
caso(s), conduzir
piloto, coletar e
analisar dos
dados, gerar
relatório

• Planejar a ação,
coletar e analisar os
dados, planejar e
implementar as
ações, avaliar
resultados, monitorar
(contínuo)

Resultados

• Constructos,
modelos,
métodos,
instâncias e
aprimoramento
de teorias

• Constructos,
hipóteses,
descrições,
explicações

• Constructos,
hipóteses,
descrições,
explicações ações

Participação
do
pesquisador
na execução
da pesquisa

• Sim

• Não. Pesquisador
é um agente
passivo, não
participa da ação.

• Sim

Papel do
pesquisador

• Construtor e/ou
avaliador do
artefato

• Observador

• Múltiplo, em função do
tipo de pesquisa-ação

Tipo de
conhecimento

• Como as coisas
deveriam ser

• Como as coisas são ou se comportam

• Pragmática: o
conhecimento a
serviço da ação;
a natureza do
pensamento é
normativa e
sintética. Mais
especificamente,
o design assume
que cada
situação é única
e se inspira em
propostas e
soluções ideais,
pensamento
sistêmico e

• Representacional: o conhecimento representa o
mundo como ele é; a natureza do pensamento é
descritiva e analítica. Mais especificamente, a
ciência é caracterizada pela busca por
conhecimentos gerais e válidos, ajustes nas
formulações de hipóteses e testes.
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informações
limitadas.
Implementação

• Não obrigatória

• Não se aplica

• Obrigatória

Avaliação dos
resultados

• Aplicações,
simulações,
experimentos

• Confronto com a teoria

Abordagem

• Qualitativa e/ou
quantitativa

• Qualitativa

• Qualitativa

Especificidade

• Generalizável

• Situação
específica

• Situação específica

Fonte: Extraído e adaptado de Dresch, Lacerda e Antunes (2015)

Muitos métodos para operacionalizar a pesquisa em DSR foram propostos, e
todos eles têm pontos em comum, como a definição do problema; a revisão
sistemática da literatura ou a busca por teorias existentes; apresentação de sugestões
de possíveis soluções; desenvolvimento e avaliação das soluções propostas; decisão
sobre a melhor solução; e a comunicação dos resultados para a comunidade científica
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015).
Para este trabalho, houve a opção pela metodologia DSR por três motivos: o
primeiro por tratar-se de uma classe de problemas (explicabilidade em IA em redes
neurais profundas com imagens); o segundo pelo tipo de conhecimento gerado, mais
prático (próprio da DSR), permitindo que outros pesquisadores e profissionais, em
situações diversas, também possam aplicar o conhecimento e o terceiro motivo é a
própria disponibilidade de documentação da metodologia, com etapas bem definidas
e sequenciais, facilitando a condução da pesquisa.
A metodologia a ser utilizada durante este trabalho será a Design Science
Research Methodology for Information Systems de Peffers et al. (2007). A metodologia
possui, atualmente, 5.967 citações no Google Acadêmico e 2.471 citações na base
Scopus (pesquisa realizada em 28/08/2020). A metodologia divide a pesquisa em
seis etapas sequenciais, a saber: identificação do problema e motivação, definição
dos objetivos da solução, concepção e desenvolvimento, demonstração, avaliação e
comunicação. A metodologia permite a realização de diversas iterações possibilitando
o refinamento do trabalho e é constituída por seis etapas que podem ser observadas
na Figura 14.
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Figura 14 – Etapas da Design Science Research Methodology for Information Systems

Fonte: Extraído e traduzido de Peffers et al (2007)

A metodologia considera ainda quatro possíveis pontos de partida de um
projeto de pesquisa conforme Figura 14. O ponto de partida desta dissertação será o
primeiro, ou seja, início centrado no problema, sendo, por isso, a fase inicial dedicada
à identificação do problema e da motivação inerente ao mesmo.
3.1 Etapas da metodologia
Com base na metodologia e aderência à dissertação, foram identificadas as
seguintes atividades e entregáveis que podem ser acompanhados no Quadro 4.
Quadro 4 – Etapas, atividades e entregáveis
Etapa da DSR
Atividades
Identificação do
problema e
motivação

Definição dos
objetivos da
solução

•

•

Artefatos / Entregáveis

Definir o problema
da investigação e
identificar a
motivação
associada

•

Contextualização do problema
delineado

•

Questões de pesquisas definidas

Identificar o
objetivo tendo em
consideração o
problema

•

Objetivo definido
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Revisão
Sistemática da
Literatura (RS)

•

Planejar a RS

•

Revisão sistemática

•

Conduzir a RS

•

•

Selecionar artigos
da RS

Técnicas de explicabilidade específicas
para imagens e redes neurais
profundas mapeadas

•

Técnicas de redes neurais profundas
atualmente utilizadas no diagnóstico de
câncer de mama mapeadas

Enquadramento
Tecnológico

•

Descrever a
tecnologias,
ambientes e
conjuntos de
dados utilizados

•

Descrição das tecnologias, bibliotecas,
ambientes e conjuntos de dados
utilizados

Concepção,
Desenvolvimento
e Demonstração

•

Criar artefato que
deve conter
modelos e
métodos

•

Modelo classificador de imagens
baseado em redes neurais
convolucionais desenvolvido e treinado

•

Técnicas de explicabilidade em IA
aplicadas no modelo desenvolvido e
treinado

•

Aplicação das técnicas de
explicabilidade demonstrada

•

Avaliação, comparação e interpretação
dos resultados concluídos

•

Apresentação da dissertação

Avaliação

Comunicação

•

Comparar os
objetivos da
solução com os
resultados reais
Comunicar os
resultados

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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4

EXPERIMENTO

O experimento ocorreu em três etapas: na primeira etapa foi desenvolvido um
modelo classificador de imagens baseado em redes neurais convolucionais, que foi
treinado para detectar câncer ou tecido normal em mamografias; a segunda etapa
consistiu em aplicar as técnicas de explicabilidade no modelo treinado, as técnicas
destacaram áreas da mamografia que mais contribuíram para a previsão do modelo;
e na terceira etapa comparou-se as áreas destacadas com a área marcada pelo
médico, com a finalidade de verificar se as áreas realçadas pelos métodos de
explicabilidade convergem ou não com a estratégia do especialista, conforme
demonstrado na Figura 15. Nas subseções seguintes será apresentado o ambiente
utilizado, assim como o conjunto de dados, as bibliotecas utilizadas, a rede neural
convolucional aplicada e o resultado do experimento. O processo base do
experimento pode ser visto na Figura 16.

Figura 15 – Representação do experimento

Fonte: Adaptado de Montavon et al. (2015)
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Figura 16 – Processo mapeado para o experimento

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.1 Conjunto de dados
As entradas utilizadas neste trabalho foram as imagens do banco MIAS
(Mammographic Image Analysis Society) (SUCKLING; PARKER; DANCE; ASTLEY;
HUTT; BOGGIS; RICKETTS, 2015), que é amplamente utilizado na análise de
mamografias porque está disponível gratuitamente para pesquisa, outra razão é que
os casos são rotulados por radiologistas especialistas com base na experiência e
biópsia, e é patrocinado pelo Programa Nacional de Rastreio da Mama do Reino
Unido. Neste trabalho, foi utilizado o banco MIAS preparado pelo Kaggle1, o conjunto
contém 162 pares de filmes, cada imagem contém casos normais e anormais, tem
tamanho de 1024 x 1024 pixels e a localização do tumor é fornecida por meio das
coordenadas x, y e raio aproximado da anormalidade. O resumo do banco de imagens
MIAS está listado na Tabela 1.
Tabela 1 – Resumo do banco de imagens MIAS
Categoria

Benigno

Anormal
66
Normal
Total
66
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Maligno

Total de Amostras

52
52

118
206
324

A mamografia é obtida comprimindo a mama entre duas placas de acrílico
quando o raio X é emitido, a Figura 17 mostra a posição do feixe de raio-X para as
visualizações de uma mamografia padrão. As visualizações craniocaudal (CC) e
oblíqua médio-lateral (MLO) são as duas visualizações de imagem de mamografia
mais comuns (em azul). As imagens do banco MIAS são do tipo oblíqua médio-lateral
(MLO).

1

https://www.kaggle.com/kmader/mias-mammography
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Figura 17 – Posições do feixe de Raios-X

Fonte: Imagens abertas do Google Imagens

Na Figura 18, são exibidos dois exemplos de mamografias do banco de
imagens MIAS na visão oblíqua médio-lateral (MLO).
Figura 18 – Exemplos de imagens do MIAS
Normal

Câncer

Imagem: mdb006.tif

Imagem: mdb028.tif

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.2 Desbalanceamento das classes

Cerca de 36% das mamografias do MIAS são classificadas como anormais,
portanto a fim de equilibrar o número de classes com câncer e as classes normais,
reduziu-se o número de exemplos de classes normais para o mesmo número de
classes anormais, ou seja, 118 imagens classificadas como câncer (classificados
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como benigno ou maligno) e 118 imagens classificadas como normal. Os dados totais
para a fase de treinamento da rede neural foram divididos em treinamento e teste nas
porcentagens de 80% e 20%. O desbalanceamento e o ajuste no número de imagens
pode ser visto na Figura 19 a seguir.
Figura 19 – Proporção dos dados utilizados como entrada para a rede neural convolucional

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

As imagens do MIAS são agrupadas nas seguintes classes de anormalidade
presente:
•

CALC - Calcificação

•

CIRC - Massas bem definidas/circunscritas

•

SPIC - Massas espiculadas

•

MISC - Outras massas mal definidas

•

ARCH - Distorção arquitetônica

•

ASYM - Assimetria

•

NORM - Normal

A rede neural convolucional foi concebida para treinar o modelo para classificar
as imagens como normais ou anormais, desse modo, agrupou-se todas as categorias
anormais dentro uma única classificação, chamada neste trabalho de câncer,
portanto, o modelo foi idealizado para classificar imagens como normal ou câncer.
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4.3 Biblioteca de técnicas de interpretabilidade

A biblioteca utilizada neste trabalho para aplicação e comparação das técnicas
de interpretabilidade foi a iNNvestigate1 de Alber et al. (2019). A intenção por trás da
biblioteca é facilitar a inserção e comparação dos métodos de explicabilidade nas
redes neurais convolucionais, a biblioteca inclui muitos métodos mapeados neste
trabalho (vide Quadro 2), como por exemplo: Deconvnet, Guided Backpropagation,
SmoothGrad, Intergrated Gradients, LRP, entre outros. Outras bibliotecas podem ser
vistas no Quadro 5.
Quadro 5 – Bibliotecas de técnicas de interpretabilidade
Biblioteca

Disponível em: https://github.com/...

Lançamento

LRP Toolbox

sebastian-lapuschkin/lrp_toolbox

2016

DeepExplain

marcoancona/DeepExplain

2017

TorchRay

facebookresearch/TorchRay

2019

Captum

pytorch/captum

2019 (Beta)

Fonte: Extraído de Samek et al (2020)

4.4 Ambiente e bibliotecas
O ambiente utilizado para a realização do experimento foi o Colaboratory2, ou
Colab abreviadamente, é um produto do Google Research. O Colab permite que
qualquer pessoa escreva e execute código Python por meio do navegador e é
especialmente adequado para aprendizado de máquina, análise e visualização de
dados. Mais tecnicamente, Colab é um serviço hospedado que não requer
configuração para uso, ao mesmo tempo que fornece acesso a recursos
computacionais, como por exemplo, as GPUs. O modelo classificador deste trabalho
foi desenvolvido em Jupyter Notebook, ele se tornou muito popular entre os cientistas
de dados devido ao suporte a esse tipo de trabalho, permitindo a criação e
compartilhamento de narrativas, combinando código, texto formatado e outros tipos
de mídia. O experimento foi realizado com as seguintes versões de bibliotecas e
versão do Python, e podem ser observadas no Quadro 6.
1
2

https://github.com/albermax/innvestigate
https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb
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Quadro 6 – Bibliotecas e versão do Python utilizada
Bibliotecas / versão do Python

Versão

tensorflow

1.15.2

keras
innvestigate

2.3.1
1.0.9

Python Imaging Library (PIL)

7.0.0

OpenCV

4.1.2

numpy

1.18.5

matplotlib

3.2.2

python

3.6.9

jupyter-notebook

5.2.2

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.5 A rede neural convolucional

A primeira etapa do experimento foi o desenvolvimento de um modelo
classificador de imagens e a arquitetura utilizada foi a rede neural convolucional.
Durante a configuração da rede convolucional foram testados e ajustados os
seguintes hiper-parâmetros: número de camadas convolucionais, número de camadas
totalmente conectadas, número de filtros, diferentes tamanhos de imagens de entrada,
números de neurônios e a melhor performance aferida foi uma rede neural
convolucional com as seguintes características:
•

Composta por duas camadas convolucionais (Conv2D) com 40 filtros
detectores de características de tamanho 3 x 3 (kernel_size) e função de
ativação RELU, padding com valor “same”, para deixar a imagem
convoluída com o mesmo tamanho da original e imagens de entrada com
dimensão de 512 × 512 × 1;

•

Cada camada de convolução foi seguida por uma camada de
normalização (BatchNormalization) e por uma camada de agrupamento
maxpooling (MaxPooling2D) com filtro de tamanho 2 x 2;

•

A sétima camada, a flatten, foi seguida por duas camadas densas
(Dense) com 256 neurônios respectivamente e associadas com
camadas dropout com taxa de 25% e 50% de desligamento aleatório dos
neurônios;
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•

A camada final com ativação Softmax composta de duas saídas: normal
e câncer para classificação em termos das probabilidades; e

•

A rede foi treinada utilizando o método de otimização Adam seguindo a
recomendação de Kingma e Ba (2014) que demonstraram em seu
estudo a sua eficiência quando comparado a outros métodos de
otimização estocástica, além disso, o modelo também utilizou as
bibliotecas Tensorflow e Keras.

A representação da rede neural convolucional configurada pode ser vista na
Figura 20.
Figura 20 – Rede neural convolucional utilizada

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.6 Integração entre a rede neural convolucional treinada e as técnicas de
interpretabilidade

A segunda etapa do experimento consistiu em aplicar as técnicas de
interpretabilidade mapeadas na rede neural convolucional treinada. Para este
trabalho, optou-se pela aplicação das técnicas do grupo máscara de saliência pelos
seguintes motivos: o primeiro, 10 das 15 técnicas mapeadas por Guidotti et al. (2018)
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são dessa classe de técnicas; o segundo, as técnicas desse grupo destacam partes
da imagem original que são as principais responsáveis pela previsão da rede neural;
e terceiro, Dadsetan e Wu (2019) propuseram em seu trabalho um mecanismo
baseado nesse tipo de abordagem para interpretar um modelo baseado em
aprendizado profundo para previsão de risco de câncer de mama. No experimento,
foram aplicadas as técnicas de interpretabilidade da biblioteca iNNvestigate para
fornecer mapas de calor de explicação para a decisão da classificação. A pontuação
da relevância é atribuída a cada pixel indicando quanto ela contribui para a decisão
final do classificador. Esses mapas de calor são centralizados em torno de zero, e
após a normalização seus valores ficam dentro da faixa de -1 a 1, onde os valores
negativos (representados em azul) contradizem a classe, enquanto os valores
positivos (representados em vermelho) são a favor dela, conforme Figura 21.
Figura 21 – Relevância dos pixels

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Tendo como exemplo, os mapas de calor da técnica LRP da Figura 22 explicam
porque a imagem foi classificada como '3', os mapas exibem evidências positivas e
negativas e são ajustados para cada imagem individual.
Figura 22 – Os pixels a favor (representados em vermelho) e os pixels contra
(representados em azul) do número 3

Fonte: Extraído de Samek et al. (2017)
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Das técnicas de interpretabilidade mapeadas neste trabalho, foram aplicadas
no

experimento

deste

trabalho

as

seguintes:

Input

x

Gradient,

Guided

Backpropagation e Integrated Gradients. Na Figura 23, pode ser visto um exemplo de
como a técnica Input x Gradient foi aplicada na rede neural convolucional treinada, o
mesmo procedimento foi aplicado nas técnicas Guided Backpropagation e Integrated
Gradients
Figura 23 – Exemplo de aplicação da técnica Input x Gradient na rede neural
convolucional treinada

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4.7 Avaliação e comparação dos resultados

A terceira etapa do experimento teve por objetivo apresentar e comparar as
áreas destacadas pelas técnicas de explicabilidade. Os resultados podem ser vistos
nas Figuras 24, 25, 26 e 27; as oito imagens foram classificadas pela rede neural
convolucional treinada como sendo da classe câncer. Foi indicada em cada imagem
original a posição exata do tumor (ponto vermelho indicado por uma seta) conforme
os especialistas do banco MIAS, os valores positivos, representados nas regiões
vermelhas são a favor da classe, enquanto os valores negativos, representados nas
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regiões azuis a contradizem, ou seja, as regiões em vermelho segundo cada técnica
foram determinantes para a classificação da rede neural como câncer. Por fim, as
imagens são analisadas e comparadas com o intuito de validar se os objetivos iniciais
da pesquisa foram atendidos.
Figura 24 – Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de interpretabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
Figura 25 – Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de interpretabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Figura 26 – Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de interpretabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
Figura 27 – Exemplo de aplicação e comparação das técnicas de interpretabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ao observar as imagens geradas pelas técnicas de interpretabilidade, é difícil
comparar objetivamente as explicações, dessa forma, a técnica pixel-flipping descrita
anteriormente na fundamentação teórica foi escolhida para comparar as técnicas de
interpretabilidade aplicadas neste experimento. O procedimento foi executado e
repetido nas oito imagens com as três técnicas aplicadas e depois foi traçada a curva
média resultante de cada técnica, conforme demonstrado na Figura 28.
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Figura 28 – Curva média resultante versus Desligamento progressivo dos pixels

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O passo seguinte foi encontrar a função f polinomial de cada curva média
resultante e calcular a área sob a curva por meio da integração de cada função f
encontrada, conforme exemplo na Figura 29.

Figura 29 – Cálculo da área sob a curva média resultante

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) com auxílio de imagens abertas do Google Imagens

O resultado dos cálculos das áreas sob a curva pode ser visto no Quadro 6.
Quadro 7 – Resultado das áreas sob a curva
Técnica de Interpretabilidade
Área sob a curva
Guided Backpropagation

0,95

Integrated Gradients

1,23

Input x Gradient

1,40

Valores menores são melhores
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Portanto, observou-se que as áreas sob a curva das técnicas Guided
Backpropagation e Integrated Gradients (os valores em negrito do Quadro 6) indicam
que os pixels foram mais rapidamente identificados como relevantes, produzindo
mapas de calor quantitativamente melhores do que a técnica Input x Gradient.
Sobre o método pixel-flipping, não foi identificado na literatura um valor
aceitável (referência numérica) para comparação da área sob a curva, como por
exemplo, valores dentro da faixa entre 1 a 0, onde o valor próximo do valor 1 é melhor
e próximo do valor 0 é pior. Observou-se no experimento que a técnica Guided
Backpropagation foi a melhor em termos de área sob a curva, porém, o seu resultado
não pode ser generalizado sem uma investigação maior.
4.8 Conclusão da seção
O objetivo do experimento foi atendido uma vez que demonstrou empiricamente
que foi possível aplicar as técnicas de interpretabilidade na classificação das
mamografias realizada pela rede neural convolucional, de modo que foram capazes
de mostrar as regiões de atenção na mamografia às quais a rede neural estava mais
concentrada.
Além disso, as técnicas de interpretabilidade agiram como agentes de
depuração do modelo, relevaram que a estratégia de treinamento para a rede neural
convolucional adotada neste experimento se mostrou inadequada. Durante a etapa
de treinamento da rede neural convolucional foram utilizadas imagens inteiras das
mamografias (512 x 512 pixels), isso fez com que a rede neural aprendesse
representações e relações de setores das mamografias que não tinham relação direta
com o câncer.
Foi possível observar, que as áreas destacadas pelas técnicas divergiram, mas
não fortemente, do centro das coordenadas e o raio aproximado da anormalidade,
representado por um ponto vermelho na imagem original. Essa diferença entre o local
indicado do achado (o câncer) e a área marcada como relevante pelas técnicas de
interpretabilidade pode ser atribuída a estratégia adotada durante a fase de
treinamento explicada anteriormente.
Observou-se também nas áreas destacadas, que o músculo peitoral foi
considerado durante o processo de classificação, relevando esse viés. São exemplos
dessa estratégia: a imagem 3 (Figura 25), na técnica Integrated Gradients; a imagem
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6 (Figura 26), nas técnicas Guided Backpropagation e Integrated Gradients; e na
imagem 7 (Figura 27), na técnica Guided Backpropagation.
Assim, a decisão da rede neural foi em grande parte com base na presença da
marca do músculo peitoral e outras correlações espúrias (não associadas diretamente
ao câncer). Desse modo, evoluir a rede neural convolucional, criar e treinar um novo
modelo, removendo setores das mamografias que não tem relação direta com o
câncer e segmentando a região de interesse com mais peso na predição,
possivelmente o mapa de calor da explicação se alinharia com a posição do
especialista. As explicabilidades geradas pelas técnicas estão estreita e diretamente
relacionada com o que a rede neural convolucional aprendeu durante a fase de
treinamento.
Desta forma, os algoritmos de classificação de imagens baseados em redes
neurais profundas podem ser beneficiados pelas técnicas de explicabilidade em IA,
principalmente em operações críticas de segurança, como a área médica. Uma
decisão inexplicável não é bem avaliada pelo médico pois prefere entender como o
sistema produz uma recomendação. Neste sentido, explicar o porquê determinadas
decisões são tomadas pelos algoritmos rompe essa resistência, além de tornar o
processo de classificação da rede neural convolucional mais transparente e imparcial,
e podendo ser utilizada como uma etapa da construção e regulagem das redes neurais
convolucionais.
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5

CONCLUSÃO

5.1 Trabalho realizado
O objetivo desta dissertação foi atendido uma vez que o experimento
demonstrou o uso prático das técnicas de interpretabilidade, como podem ser
integradas em projetos reais, apresentou o conjunto de dados, a descrição das
bibliotecas e ambiente utilizados, o desenvolvimento do modelo classificador de
imagens e a aplicação das técnicas de explicabilidade no modelo treinado por meio
da biblioteca iNNvestigate. As técnicas aplicadas destacaram partes da mamografia,
que são as principais responsáveis pela previsão do modelo e comparou-se a
explicabilidade gerada com a área marcada pelo especialista. A inserção de
explicabilidade na rede neural convolucional treinada lançou luz sobre o
funcionamento interno da rede, indicando quais partes da imagem foram relevantes
na sua previsão.
O uso da DSRM de Peffers et al. (2007) como metodologia de pesquisa a partir
do paradigma DSR se mostrou adequada, estruturando o trabalho em etapas bem
definidas, claras e sequenciais, facilitando a condução da pesquisa.
Os principais artefatos mapeados no Quadro 4 foram entregues, como por
exemplo: a revisão sistemática da literatura, a lista das técnicas de interpretabilidade
mapeadas, as bibliotecas e o ambiente utilizado no experimento, o exemplo de
integração entre a rede neural convolucional treinada e a técnica de interpretabilidade
e uma demonstração que combinou a rede neural convolucional treinada com as
técnicas de interpretabilidade presentes na biblioteca iNNvestigate, formando um
arcabouço, de modo que o conhecimento gerado, de natureza aplicada em um
ambiente real, possa ser replicado em trabalhos futuros e em outros contextos.
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5.2 Dificuldades e limitações

Ao longo do experimento a principal limitação foi a pouca disponibilidade de
banco de imagens de mamas. Treinar uma rede neural convolucional requer uma
grande quantidade de dados, significativamente maior do que o necessário para
outros tipos de aprendizado computacional. Embora a radiologia seja um dos campos
mais digitalizados da medicina, a maioria das imagens, no entanto, não está acessível
gratuitamente, não estão rotuladas adequadamente, não têm boa resolução e alguns
bancos de imagem solicitam o preenchimento de um termo de não divulgação como
condição para acesso às imagens. A quantidade de imagens utilizadas neste
experimento é significativamente baixa (236 imagens), mas foi suficiente para
demonstrar a aplicação das técnicas de interpretabilidade.

5.3 Trabalhos futuros
Como sugestão de prosseguimento de pesquisa, a rede neural convolucional
deste estudo pode ser melhorada através da aplicação de um número maior de
imagens. Há trabalhos que utilizaram dezenas de milhares de imagens de alta
resolução durante a fase de treinamento, outra melhoria seria aplicação de outras
visões, além da visão oblíqua médio-lateral (MLO), como por exemplo, a visão
craniocaudal (CC).
Adicionalmente outra estratégia seria treinar a rede neural com imagens de
tamanho reduzido, a região de interesse durante a fase de treinamento da rede neural
ficaria restrita e focada apenas nas formas de câncer conforme demostrado na Figura
30. Essa estratégia possivelmente melhoraria o desempenho do próprio modelo e
consequentemente a explicação por parte das técnicas.
Além disso, também seria interessante aplicar e comparar outras técnicas da
biblioteca iNNvestigate.
Figura 30 – Exemplos de imagens reduzidas para treinamento da rede neural

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Pelas evidências apresentadas é possível inferir que as classificações não
foram feitas pelos motivos certos, ou seja, a presença do câncer, mas sim pela
aplicação dos padrões latentes, extraídos e aprendidos durante a fase de treinamento
da rede neural convolucional.
Portanto, conjectura-se que ao repetir o experimento em trabalhos futuros com
as estratégicas citadas acima, as áreas realçadas pelas técnicas de interpretabilidade
possivelmente cobrirão apenas a região real do tumor indicada pelo especialista.
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APÊNDICE A – Planejamento da Revisão Sistemática
Pode-se afirmar que a revisão sistemática é uma maneira de avaliar e
interpretar toda pesquisa relevante e disponível sobre uma determinada questão de
pesquisa específica, tópico ou fenômeno de interesse. Revisões sistemáticas têm
como objetivo apresentar uma avaliação justa a respeito de um tópico de pesquisa,
fazendo uso de uma metodologia de revisão que seja confiável, rigorosa e auditável
(KITCHENHAM, 2004).
Seguindo as orientações apresentadas em Kitchenham (2004), iniciou-se a RS
ao definir um protocolo responsável pela característica de reprodutibilidade e tornar a
revisão adequadamente sistemática. Este protocolo contém todos os elementos da
revisão juntamente com algumas informações de planejamento e pode ser descrito de
acordo com as etapas a seguir:
1) Formulação da Pergunta de Pesquisa: os objetivos da pesquisa devem ser
claramente definidos. Destinam-se a dar respostas relacionadas ao objetivo da
investigação, ou seja, o que o pesquisador espera que seja esclarecido ao final da
revisão, e devem conter relação com os objetivos deste trabalho.
2) Planejamento da Revisão Sistemática: refere-se ao processo de definição de uma
proposta de revisão da literatura, que tem como objetivo definir o protocolo da
revisão sistemática. Critérios de inclusão e exclusão, assim como a seleção de
fontes, idioma dos artigos, métodos de busca e palavras-chave são alguns dos
itens que compõem o protocolo, bem como a estratégia de síntese e apresentação
dos resultados;
3) Condução da Revisão Sistemática: relaciona-se ao processo de execução do
protocolo planejado na etapa anterior, em que pesquisas nas máquinas de busca
na web serão realizadas; os estudos serão selecionados de acordo com os critérios
definidos e, por fim, os dados serão extraídos;
4) Elaboração da Síntese da Revisão Sistemática: é nesta etapa que os resultados
dos estudos que atendem ao propósito da revisão são extraídos, sintetizados, e
na qual a elaboração do capítulo da revisão sistemática deste trabalho será
desenvolvido.
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Essa RS tem como objetivo identificar e analisar as técnicas, ferramentas e
abordagens existentes no campo da interpretabilidade em inteligência artificial
aplicadas em modelos baseados em redes neurais profundas.
Questões de Pesquisa
Para Pai et al. (2004 apud Scannavino et al., 2017), uma questão de pesquisa
pode ser estruturada seguindo o conjunto de critérios PICO, derivados da medicina,
que foram adaptados para a Engenharia de Software:
-

P (população) – grupo da população que será observado pela intervenção;
um papel ou uma categoria específica da Engenharia de Software;

-

I (intervenção) – método, procedimento, tecnologia ou ferramenta que
serão investigados;

-

C (comparação ou controle) – parâmetro de referência ou um conjunto de
dados iniciais que o pesquisador já possua; e

- O (resultado, do termo em inglês outcome) – os fatores considerados
importantes para caracterizar o que está sendo investigado e o que são de
interesse daqueles que farão a RS.
Essa RS tenta identificar trabalhos que possam auxiliar na resposta da seguinte
questão de pesquisa, segundo os critérios PICO:
1)

Questão de Pesquisa - Algoritmos de classificação de imagens baseados

em redes neurais profundas podem ser beneficiados pelas técnicas de
explicabilidade em inteligência artificial disponíveis na literatura?
População: Algoritmos de classificação de imagens baseados em redes neurais
profundas.
Intervenção: Técnicas de explicabilidade em IA, contemplando trabalhos dos anos
de 2015 a 2020.
Comparação: Técnicas de explicabilidade em IA aplicadas em redes neurais
profundas disponíveis e encontradas na literatura que podem ser aplicadas no
contexto deste estudo.
Resultado: Mapeamento das técnicas existentes e específicas, relacionando suas
aplicações em modelos de redes neurais profundas.
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Seleção das Fontes
As fontes deverão estar disponíveis via web, preferencialmente em bases de
dados científicas da área. Poderão ser selecionados também trabalhos disponíveis
em outros meios, por exemplo, entrada manual, desde que atendam aos requisitos da
Revisão Sistemática. A escolha das fontes de busca foi feita utilizando os seguintes
critérios:
1) Bibliotecas digitais de conteúdos científicos indexados;
2) Bibliotecas digitais com disponibilidade de textos completos na íntegra;
3) Bibliotecas digitais que permitam adaptação da string de busca para
campos e comandos customizados;
4) Bibliotecas digitais que permitam a exportação dos resultados; e
5) Bibliotecas digitais que permitam a integração com aplicativos
gerenciadores de bibliografias.
Com base nos critérios acima, foram escolhidas as fontes conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Fontes de busca selecionadas
Repositórios Acadêmicos

URL

ACM Digital Library

https://dl.acm.org/

IEEE Xplorer

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Scopus

https://www.scopus.com/home.uri

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Idioma dos artigos
Com base nas fontes escolhidas, o idioma inglês será utilizado por esse ser a
língua internacionalmente aceita para a redação de trabalhos científicos.
Palavras-chave
Com base na questão de pesquisa foram definidas palavras-chave que
exprimem o tema investigado e que formarão a string de busca, que é formada pela
combinação dos seguintes sinônimos e acrônimos, conforme Quadro 2.
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Quadro 2 – Palavras-chave definidas para busca de trabalhos
Idioma Inglês
Neural Networks

Explainable

Deep Neural Networks

Explainability

Interpretable

Explanations

Interpret

Deep Learning

Interpretation

Black Box Models

Interpretability

Breast Cancer

Interpreting

Review

Explaining

Survey

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Foram utilizados os operadores booleanos “AND” e “OR” e os operadores de
proximidade “ONEAR” e “PRE” para combinação das palavras-chave.
Critérios de Inclusão e Exclusão

Para a seleção dos estudos foram definidos critérios de inclusão e exclusão,
utilizados para decidir se um estudo será selecionado ou não no contexto da revisão
sistemática. Esses critérios são mostrados a seguir.
Critérios de Inclusão - Questão de Pesquisa (seção 1.4)
a) Estudo apresenta abordagem, conceito, técnica, ferramenta ou método para
interpretabilidade de modelos baseados em redes neurais profundas.
b) Estudo compara técnicas, ferramentas ou métodos para interpretabilidade de
modelos baseados em redes neurais profundas.
c) Estudo apresenta técnica(s) para análise visual de modelos baseados em redes
neurais profundas.
d) Estudo apresenta abordagem, conceito, técnica, ferramenta ou método para
classificação de câncer de mama por meio do redes neurais profundas.
e) Estudo compara classificadores de câncer de mama por meio do redes neurais
profundas.
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Critérios de Exclusão - Questão de Pesquisa (seção 1.4)
a) Estudo duplicado;
b) Estudo não possui resumo;
c) Estudo publicado apenas como resumo/pôster;
d) Estudo publicado em idioma diferente de inglês ou português;
e) Estudo não apresenta os dados ou resultados conclusivos;
f) Estudo apresenta detalhamento insuficiente do método/experimento proposto;
g) Impossibilidade de acesso ao conteúdo completo do estudo;
h) Estudo não está alinhado com os objetivos da pergunta de pesquisa;
i) Estudo não apresenta método, ferramenta ou técnica de interpretabilidade de
modelos baseados em Deep Learning;
j) Estudo utiliza método tradicional de Machine Learning;
k) Posteres de Proceedings/Anais/Conference Review;
l) Serão excluídos estudos que sejam capítulos de livros;
m) Serão excluídos estudos já referenciados em surveys e em revisões
bibliográficas;
n) Serão excluídos estudos semelhantes de um mesmo grupo de autores;
Estratégia de Buscas
Serão construídas strings de buscas formadas pela combinação das palavraschave identificadas. As strings formadas serão submetidas às máquinas de busca das
bibliotecas digitais (conforme Quadro 1), esta revisão sistemática limitará os
resultados em relação ao ano de publicação, considerando, portanto, os estudos
realizados a partir do ano de 2015 até 2020.
Estratégia de Seleção dos Estudos
A estratégia de seleção dos estudos será baseada nos passos a seguir:
1) As palavras-chave serão combinadas e confeccionadas para formar as strings de
buscas para pesquisas de artigos no idioma inglês;
2) As strings de buscas serão submetidas às bibliotecas digitais devidamente
selecionadas;
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3) Os trabalhos retornados serão selecionados, catalogados em formulário de
condução de RS. Todo estudo, resultado da busca, terá seu título, autor(es),
resumo e ano da publicação documentado em formulário específico por fonte
consultada;
4) Os artigos catalogados serão submetidos ao critério de exclusão de remoção de
estudos duplicados. Neste caso, havendo duplicidade, apenas um exemplar do
artigo será considerado para a fase seguinte;
5) Os artigos restantes do passo anterior serão submetidos aos critérios de
inclusão/exclusão com base na leitura do título e resumo (para inclusão/exclusão,
basta que o estudo seja classificado em apenas um dos critérios preedefinidos,
sendo que a exclusão poderá ser de forma direta quando nenhum critério de
inclusão foi atendido);
6) Os artigos que forem aceitos no passo anterior (ou seja, atende a pelo menos um
critério de inclusão) serão submetidos aos critérios de inclusão/exclusão
novamente, com base na leitura completa do texto; e
7) Os artigos que forem aceitos no passo anterior (ou seja, atende a pelo menos um
critério de inclusão), serão catalogados para a realização da síntese dos dados e
apresentação dos resultados.
Portanto, nos passos 4, 5 e 6, será(ão) indicado(s) o(s) critério(s) em que se
enquadram cada um dos estudos e destacados aqueles que passarão por leitura
integral, ou seja, pelas avaliações precedentes e comporão a síntese final da revisão.
Sumarização dos Resultados
Os estudos analisados após a leitura integral comporão a síntese final desta
revisão. Após análise e entendimento detalhado de cada estudo será realizada uma
comparação entre elas e ressaltados seus pontos em comum, além daqueles julgados
relevantes para o contexto desta pesquisa.
Condução
A revisão sistemática foi conduzida de acordo com o planejamento
apresentado nesta seção. Por meio da aplicação de uma ou mais combinações de
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strings de buscas, dos critérios de inclusão e exclusão, definiram-se os trabalhos
incluídos e excluídos da revisão. Os resultados da condução podem ser vistos e
acompanhados nos Apêndices B, C, D, E, F e G.
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APÊNDICE B – FONTE 1 – IEEE XPLORE
Fonte: IEEE Xplore Digital Library
Data de busca: 04/11/2019 a 23/12/2019
Strings utilizadas:
Língua Inglesa:
(("expla*" ONEAR/1 "neural networks") OR ("interpre*" ONEAR/1 "neural networks"))
(("expla*" ONEAR/1 "deep learning") OR ("interpre*" ONEAR/1 "deep learning"))
(("expla*" ONEAR/1 "black box models") OR ("interpre*" ONEAR/1 "black box models"))
(("expla*" ONEAR/1 "deep neural networks") OR ("interpre*" ONEAR/1 "deep neural networks"))
((((("deep learning") OR "neural networks") OR "deep neural networks") AND "breast cancer")
AND ("review" OR "survey"))

Período considerado: 2015 a 2020
Filtros utilizados: somente METADATA
Lista de artigos encontrados:

1. ABID, F. B.; SALLEM, M.; BRAHAM, A. Robust Interpretable Deep Learning for
Intelligent Fault Diagnosis of Induction Motors. IEEE Transactions on
Instrumentation and Measurement, p. 1, 2019.
2. ALZANTOT, M. et al. NeuroMask: Explaining Predictions of Deep Neural Networks
through Mask Learning. 2019 IEEE International Conference on Smart Computing
(SMARTCOMP). Anais...jun. 2019 Disponível em: https://doi.org/10.1109/smart
comp.2019.00033
3. AMARASINGHE, K.; MANIC, M. Explaining What a Neural Network has Learned:
Toward Transparent Classification. 2019 IEEE International Conference on Fuzzy
Systems (FUZZ-IEEE). Anais...jun. 2019 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/fuzz-ieee.2019.8858899
4. BHARADHWAJ, H. Layer-Wise Relevance Propagation for Explainable Deep
Learning Based Speech Recognition. 2018 IEEE International Symposium on Signal
Processing and Information Technology, ISSPIT 2018. Anais...dez. 2018 Disponível
em: https://doi.org/10.1109/isspit.2018.8642691
5. CHATTOPADHAY, A. et al. Grad-CAM++: Generalized gradient-based visual
explanations for deep convolutional networks. Proceedings - 2018 IEEE Winter
Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2018. Anais...2018
Disponível em: https://doi.org/10.1109/wacv.2018.00097
6. CHOO, J.; LIU, S. Visual Analytics for Explainable Deep Learning. IEEE Computer
Graphics and Applications, v. 38, n. 4, p. 84–92, 2018.

99

7. DONG, Y. et al. Improving Interpretability of Deep Neural Networks with Semantic
Information. 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
(CVPR). Anais...jul. 2017 Disponível em: https://doi.org/10.1109/cvpr.2017.110
8. DU, X. et al. DeepSS: Exploring Splice Site Motif Through Convolutional Neural
Network Directly From DNA Sequence. IEEE Access, v. 6, p. 32958–32978, 2018.
9. GALE, W. et al. Producing Radiologist-Quality Reports for Interpretable Deep
Learning. 2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI
2019). Anais...abr. 2019 Disponível em: https://doi.org/10.1109/isbi.2019.8759236
10. GUO, Y. et al. Deep highway unit network for land cover type classification with GF3 SAR imagery. 2017 SAR in Big Data Era: Models, Methods and Applications
(BIGSARDATA). Anais...nov. 2017 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/bigsardata.2017.8124926
11. KAHNG, M. et al. ActiVis: Visual Exploration of Industry-Scale Deep Neural
Network Models. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, v.
24, n. 1, p. 88–97, 2018.
12. KAMIMURA, R. Pseudo-potentiality maximization for improved interpretation and
generalization in neural networks. 2015 IEEE 8th International Workshop on
Computational Intelligence and Applications (IWCIA). Anais...nov. 2015 Disponível
em: https://doi.org/10.1109/iwcia.2015.7449455
13. KRISHNA, R. et al. Referring Relationships. 2018 IEEE/CVF Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition. Anais...jun. 2018 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/cvpr.2018.00718
14. KWON, B. C. et al. RetainVis: Visual Analytics with Interpretable and Interactive
Recurrent Neural Networks on Electronic Medical Records. IEEE Transactions on
Visualization and Computer Graphics, v. 25, n. 1, p. 299–309, 2019.
15. LI, J. et al. Automatic Cataract Diagnosis by Image-Based Interpretability. 2018
IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). Anais...out.
2018 Disponível em: https://doi.org/10.1109/smc.2018.00672
16. LIAO, W. et al. Clinical Interpretable Deep Learning Model for Glaucoma Diagnosis.
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, p. 1, 2019.
17. LIU, X.; WANG, X.; MATWIN, S. Improving the interpretability of deep neural
networks with knowledge distillation. IEEE International Conference on Data Mining
Workshops, ICDMW. Anais...nov. 2019 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/cvpr.2017.110
18. MATETIC, M. Mining Learning Management System Data Using Interpretable
Neural Networks. 2019 42nd International Convention on Information and
Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO).
Anais...maio 2019 Disponível em: https://doi.org/10.23919/mipro.2019.8757113
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19. MULLER, K.-R. Explainable Deep Learning for Analysing Brain Data. 2019 7th
International Winter Conference on Brain-Computer Interface (BCI). Anais...fev.
2019 Disponível em: https://doi.org/10.1109/iww-bci.2019.8737321
20. NOWAK, T. et al. How to Improve Object Detection in a Driver Assistance System
Applying Explainable Deep Learning. 2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium
(IV). Anais...jun. 2019 Disponível em: https://doi.org/10.1109/ivs.2019.8814134
21. PARVANEH, S.; RUBIN, J. Electrocardiogram Monitoring and Interpretation: From
Traditional Machine Learning to Deep Learning, and Their Combination. 2018
Computing in Cardiology Conference (CinC). Anais...2018 Disponível em:
https://doi.org/10.22489/cinc.2018.144
22. RANGUELOVA, E.; PAUWELS, E. J.; BERKHOUT, J. Evaluating Layer-Wise
Relevance Propagation Explainability Maps for Artificial Neural Networks. 2018
IEEE 14th International Conference on e-Science (e-Science). Anais...out. 2018
Disponível em: https://doi.org/10.1109/escience.2018.00107
23. REBANE, J.; KARLSSON, I.; PAPAPETROU, P. An Investigation of Interpretable
Deep Learning for Adverse Drug Event Prediction. 2019 IEEE 32nd International
Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS). Anais...jun. 2019
Disponível em: https://doi.org/10.1109/cbms.2019.00075
24. SANTOS, T. I.; ABEL, A. Using Feature Visualisation for Explaining Deep Learning
Models in Visual Speech. 2019 IEEE 4th International Conference on Big Data
Analytics (ICBDA). Anais...mar. 2019 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/icbda.2019.8713256
25. SEONG GON KIM et al. Interpretable deep neural networks for enhancer prediction.
2015 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).
Anais...nov. 2015 Disponível em: https://doi.org/10.1109/bibm.2015.7359687
26. SUN, J.; BINDER, A. Generalized PatternAttribution for Neural Networks with
Sigmoid Activations. 2019 International Joint Conference on Neural Networks
(IJCNN). Anais...jul. 2019 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/ijcnn.2019.8851761
27. THIAGARAJAN, J. J. et al. Understanding Deep Neural Networks through Input
Uncertainties. ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics,
Speech and Signal Processing (ICASSP). Anais...maio 2019 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/icassp.2019.8682930
28. WANG, Y. et al. Interpret Neural Networks by Identifying Critical Data Routing
Paths. 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.
Anais...jun. 2018 Disponível em: https://doi.org/10.1109/cvpr.2018.00928
29. YANG, C. H. et al. When Causal Intervention Meets Adversarial Examples and Image
Masking for Deep Neural Networks. 2019 IEEE International Conference on Image
Processing (ICIP). Anais...2019 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/icip.2019.8803554
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30. ZHAI, J.; XIE, X.; JIA, Y. The SAR Image Storage and Recognition System Based on
Cloud Platform. 2016 International Conference on Identification, Information and
Knowledge in the Internet of Things (IIKI). Anais...out. 2016 Disponível em:
https://doi.org/10.1109/iiki.2016.113
31. ZHAO, J. et al. Contrastive-Regulated CNN in the Complex Domain: A Method to
Learn Physical Scattering Signatures From Flexible PolSAR Images. IEEE
Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v. 57, n. 12, p. 10116–10135,
dez. 2019.
32. ZHONG, Z. et al. Deep residual networks for hyperspectral image classification. 2017
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).
Anais...IEEE, jul. 2017 Disponível em: https://doi.org/10.1109/igarss.2017.8127330
33. ABDELHAFIZ, D. et al. Survey on deep convolutional neural networks in
mammography. 2017 IEEE 7th International Conference on Computational Advances
in Bio and Medical Sciences (ICCABS). Anais...out. 2017
34. ARYA, C.; TIWARI, R. Expert system for breast cancer diagnosis: A survey. 2016
International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI).
Anais...jan. 2016
35. FALCONÍ, L. G.; PÉREZ, M.; AGUILAR, W. G. Transfer Learning in Breast
Mammogram Abnormalities Classification With Mobilenet and Nasnet. 2019
International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP).
Anais...jun. 2019
36. GORUNESCU, F. Intelligent decision systems in Medicine A short survey on
medical diagnosis and patient management. 2015 E-Health and Bioengineering
Conference (EHB). Anais...nov. 2015
37. HAJELA, P.; PAWAR, A. V; AHIRRAO, S. Deep Learning for Cancer Cell
Detection and Segmentation: A Survey. 2018 IEEE Punecon. Anais...nov. 2018
38. HUSSAIN, H.; HUJRAN, O.; NITHA, K. P. Survey on Mitosis Detection for
Aggressive Breast Cancer from Histological Images. 2019 5th International
Conference on Information Management (ICIM). Anais...mar. 2019
39. KHAREL, P. et al. Early Detection of Depression and Treatment Response Prediction
using Machine Learning: A Review. 2019 Second International Conference on
Advanced Computational and Communication Paradigms (ICACCP). Anais...fev.
2019
40. LI, S. et al. Attention Dense-U-Net for Automatic Breast Mass Segmentation in
Digital Mammogram. IEEE Access, v. 7, p. 59037–59047, 2019.
41. MAHDIKHANI, L.; KEYVANPOUR, M. R. Challenges of Data Mining
Classification Techniques in Mammograms. 2019 5th Conference on Knowledge
Based Engineering and Innovation (KBEI). Anais...fev. 2019
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42. MAITY, N. G.; DAS, S. Machine learning for improved diagnosis and prognosis in
healthcare. 2017 IEEE Aerospace Conference. Anais...mar. 2017
43. RADHA, R.; BATRA, K.; SEKHAR, S. Classification of Mammogram Images: A
Survey. 2018 4th International Conference on Computing Communication and
Automation (ICCCA). Anais...dez. 2018
44. SACHIN et al. A review on neural network and its implementation on breast cancer
detection. 2016 International Conference on Communication and Signal Processing
(ICCSP). Anais...abr. 2016
45. SINGH, O. V; CHOUDHARY, P. A Study on Convolution Neural Network for Breast
Cancer Detection. 2019 Second International Conference on Advanced Computational
and Communication Paradigms (ICACCP). Anais...fev. 2019
46. SMITH, N.; TEERAWANIT, J.; HAMID, O. H. AI-Driven Automation in a HumanCentered Cyber World. 2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and
Cybernetics (SMC). Anais...out. 2018
47. SORNAM, M.; MUTHUSUBASH, K.; VANITHA, V. A Survey on Image
Classification and Activity Recognition using Deep Convolutional Neural Network
Architecture. 2017 Ninth International Conference on Advanced Computing (ICoAC).
Anais...dez. 2017
48. SRIKANTH, G. U.; A., H. Survey on Breast Cancer Based on Extreme Learning
Machine Features. 2019 1st International Conference on Innovations in Information
and Communication Technology (ICIICT). Anais...abr. 2019
49. SUN, Y. et al. Detection of Breast Tumour Tissue Regions in Histopathological
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APÊNDICE F – Entrada Manual
Data de adição: 28/10/2019 a 21/12/2019
Período considerado: 2015 a 2020
Filtros utilizados: somente METADATA
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APÊNDICE G – Seleção final da Revisão Sistemática
A revisão sistemática foi conduzida nos meses de outubro de 2019 a março de
2020.

Ao

todo,

foram

retornadas

547

abordagens

(IEEE=51,

ACM=15,

ScienceDirect=200, Scopus=204, Entrada Manual=14), consideradas elegíveis para a
segunda fase desta revisão, que consistiu da leitura dos títulos e resumos. As
repetições de artigos (63) foram eliminadas e todos os artigos remanescentes tiveram
os seus resumos avaliados.
O processo da RS e o número de estudos preliminarmente selecionados e para
revisão final da questão de pesquisa é apresentado na Figura 1.
Figura 1 – Resumo do processo da RS para a questão de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Os trabalhos que, pelos seus resumos, não satisfizeram o contexto da pesquisa
e demais critérios de inclusão e exclusão também foram excluídos, sendo
selecionadas 14 pesquisas, que, por atenderem aos critérios de inclusão, tiveram o
seu conteúdo analisado por completo, para que assim pudessem compor a síntese da
pesquisa.

