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Abstract. The automatic detection of retinopathy and glaucoma is a powerful
tool to assist in diagnostics. The sooner the disease is discovered, the treatment
becomes more effective. The project consists of build models to classify healthy
and unhealthy images. The objective is to compare the results of machine
learning techniques application and image processing in distinct databases to
suggest a diagnosis. The study has been divided into five topics: collecting
images, split the base, preprocessing the images, classification, and validation.
Before the preprocessing appliance, the results were median. However, they were
unbalanced between the models due to the SVM model, which reaches the highest
outcomes. After applying the preprocessing to the images, the results became
more balanced between the models. The model with the best results is Random
Forest.
Keywords: Predictive Modelling, Machine Learning, Diabetic Retinopathy, Glau-
coma.

Resumo. A detecção automática de retinopatia e de glaucoma constitui-se como
uma poderosa ferramenta de auxílio em diagnósticos, uma vez que o tratamento
dessas doenças torna-se mais eficaz quanto mais cedo forem descobertas. O
trabalho consiste na construção de modelos que façam a discriminação em
imagens entre saudáveis e não saudáveis. O principal objetivo é a compara-
ção do resultado da aplicação de técnicas de inteligência artificial e proces-
samentos de imagens em diferentes bancos de imagens para a sugestão de um
diagnóstico. O trabalho está dividido em aquisição de imagens, divisão da
base, pré-processamento, classificação e validação. Antes da aplicação do pré-
processamento os resultados obtidos foram medianos, porém, desbalanceados,
com o modelo construído com SVM alcançando os melhores resultados. Após a
aplicação do pré-processamento, os resultados obtidos foram mais equilibrados.
Por fim, o modelo com maior destaque foi o construído com a técnica Random
Forest.
Palavras-chave: Modelos preditivos, Machine Learning, Retinopatia Diabética,
Glaucoma.



1. Introdução
1.1. Contextualização do Problema de Pesquisa e Justificativa

A Retinopatia Diabética (RD) é uma doença que afeta pacientes portadores de
Diabetes Mellitus (DM). De todas as complicações de saúde causadas pela DM, a mais
comum é a RD. Dessa forma, a análise e interpretação de imagens da retina torna-se um
instrumento necessário no diagnóstico oftalmológico (FANG; HSU; LEE, 2003).

O glaucoma, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a segunda principal
causa de cegueira (11,1%). A detecção precoce desempenha um papel importante na
interceptação de danos irrecuperáveis nos olhos, já que o distúrbio visual do glaucoma
leva à cegueira permanente. Consequentemente, esse distúrbio irrecuperável é detectado
de maneira significativa nos estágios iniciais (SCHACKNOW, SAMPLES, 2010).

Estima-se que 80 milhões de pessoas no mundo sejam portadoras de Glaucoma,
conforme estudo publicado no British Journal of Ophthalmology em 2020, sendo que, a
cada ano, surgem cerca de 2,4 milhões de novos casos (HOSPITAL DE OLHOS, 2020).
Sobre a RD, cerca de 371 milhões de pessoas possuem a doença no mundo (HOSPITAL
DE OLHOS, 2020). Somando às duas patologias, cerca de 451 milhões de pessoas, quase
6% da população mundial, têm um processo patológico ocular.

Assim como a RD, o glaucoma pode ser diagnosticado através de exames como
tomografias de ocorrência ótica, angiografias, ultrassons ou através de uma simples retino-
grafia. Diferente das três primeiras opções, em que o paciente necessita de guia médica
para realizar os exames, a retinografia pode ser realizada em uma consulta de rotina com
um oftalmologista.

A detecção automática de RD e de glaucoma é uma poderosa ferramenta de auxílio
em diagnósticos oftalmológicos, visto que o tratamento para essas doenças torna-se mais
eficaz quanto mais cedo forem descobertas.

Os avanços no processamento e aquisição de imagens obtidas em exames de reti-
nografia favorecem o aperfeiçoamento e crescimento de sistemas capazes de diagnosticar
doenças, já que é possível prover informações sobre alterações patológicas causadas por
doenças oculares.

A comparação entre as técnicas é de suma importância, dado que cada uma delas
analisa as imagens de fundo de olho de maneiras diferentes, mas todas possuem o mesmo
propósito, o diagnóstico destas. Com as comparações, se obtêm as melhores características
de cada técnica proposta, possibilitando assim o desenvolvimento de um novo algoritmo.

Este projeto de pesquisa delimita-se a comparar a utilização das técnicas AdaBoost,
Random Forest e Support Vector Machines, usadas para classificação de imagens de reti-
nografia para diagnóstico de glaucoma e RD, mencionando as etapas que serão realizadas
para obter o devido diagnóstico. Realiza-se a validação dos resultados obtidos após o
tratamento das imagens e aplicação das técnicas, classificando assim, a imagem como
saudável, glaucomatosa ou com RD. Por fim, serão aplicadas fórmulas estatísticas para
determinar o desempenho de cada modelo desenvolvido.

Justifica-se o presente estudo garantir que um paciente possa identificar o diag-
nóstico precoce da RD e/ou glaucoma em uma consulta de rotina com um oftalmologista
enquanto ainda não apresenta sintomas mais avançados; iniciar o tratamento e obter respos-



tas mais eficazes, uma vez que a detecção oportuna desempenha papel vital na interceptação
de danos irrecuperáveis nos olhos.

1.2. Objetivo
O presente trabalho visa a comparação do resultado da aplicação de técnicas de

inteligência artificial e processamentos de imagens em diferentes bancos de imagens para
a sugestão de um diagnóstico. Para o alcance do principal objetivo, foram desenvolvidos
três métodos de classificação utilizando o mesmo processamento de imagens extraídas
de bases públicas com as diferentes técnicas classificatórias: AdaBoost, Random Forest e
Support Vector Machines (SVM).

2. Processos Patológicos Oculares
2.1. Retinopatia Diabética

A retinopatia diabética (RD) é uma doença microvascular progressiva e a maior
causa de perda de visão adquirida em adultos no mundo. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que o número total de adultos com DM chegará a 366 milhões em 2030 e
o número de pessoas com RD chegará a 191 milhões em 2030. Além da perda de visão,
a RD normalmente está associada a outras complicações sistêmicas da DM, incluindo
doenças cardiovasculares e nefropatia (KWAN, 2019).

A RD pode ser identificada nos estágios não-proliferativa (RDNP) e proliferativa
(RDP). O estágio menos avançado, RDNP, é caracterizado por microaneurismas, hemorra-
gias retinais e exsudatos duros, conforme a progressão da condição. A RDP é o estágio
mais avançado da doença, sendo definida pela presença de neovascularização retinal e no
disco óptico (DO), hemorragia vítrea e descolamento tracional da retina. A RDP pode
apresentar-se nas fases precoce e avançada, dependendo da gravidade das alterações já
mencionadas anteriormente. RDP é o causador mais comum de perda de visão em diabetes
do tipo 1, enquanto a RDNP em DM (tipo 2) (KWAN, 2019).

Uma importante categoria adicional na RD é o Edema Macular Diabético (EMD),
uma complicação que pode ocorrer em ambos estágios da doença e que representa a causa
mais comum de perda de visão central, e até cegueira. O EMD caracteriza-se por um
espessamento da mácula, ou seja, um edema. Este edema é causado pelo acumulo sub e
intra retinianas de fluidos, desencadeada pelo colapso da barreira hemato-retiniana interna
(RODRIGUES, 2017).

Identificar achados de imagem e biomarcadores capazes de prever o risco de
desenvolver e agravar a RD é importante para o monitoramento e tratamento dos pacientes.
A detecção rápida e tratamento adequado são essenciais para a preservação da visão
(KWAN, 2019).

2.2. Glaucoma
Glaucoma é um grupo de neuropatias ópticas caracterizadas pela degeneração

progressiva das células ganglionares da retina, um tipo de neurônio encontrado na retina.
As células ganglionares constituem a única saída de informações visuais da retina, uma
vez que seus corpos celulares localizam-se internamente na retina axônios no nervo óptico.
A degeneração das células ganglionares e, consequentemente, do nervo óptico resultam na
escavação do nervo óptico e perda visual (WEINREB, 2014).



Os fatores que contribuem para a evolução do glaucoma e sua base biológica ainda
não foram totalmente descritos na literatura. Porém pode-se dizer que, dentre as causas
conhecidas, o aumento da pressão intraocular é um deles (HAGIWARA, 2018).

O glaucoma afeta mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo, com 10%
delas sendo cegas bilateralmente, tornando-se o principal fator causador de cegueira
irreversível no mundo. Glaucomas primários podem ser classificados como glaucoma de
ângulo-aberto e de ângulo fechado. O glaucoma de ângulo fechado ocorre quando há uma
oclusão na malha trabecular, responsável pela drenagem do humor aquoso. Já no glaucoma
de ângulo aberto não há obstruções, mas há uma redução na capacidade de drenagem pela
malha trabecular (WEINREB, 2014).

Muitas vezes, o paciente só é diagnosticado em estágios avançados, pelo fato
de ser uma doença “silenciosa”. No entanto, em consultas de rotina com um médico
oftalmologista o glaucoma pode ser diagnosticado em fases iniciais. Geralmente, o
primeiro exame realizado é a tonometria, utilizada para medir a pressão intraocular, a qual
varia entre 8 e 21mmHg em situações normais. A retinografia também é um importante
exame para o diagnóstico, por obter imagens de alta resolução para a avaliação da retina e
do nervo óptico (PINHEIRO, 2020).

3. Métodos

Nesta seção, serão apresentadas as técnicas de inteligência artificial com aprendiza-
gem supervisionada que foram utilizadas para o desenvolvimento do trabalho.

3.1. AdaBoost

O Adaptive Boosting, mais conhecido como AdaBoost, é uma técnica de classifica-
ção muito utilizada na solução de problemas caracterizados como multi-classes, ou seja,
casos nos quais é necessário manusear conjuntos de dados em que o objetivo possui mais
de duas classes. O AdaBoost é uma combinação das técnicas Bagging e Boosting, porém,
não exige um grande conjunto de treinamento.

O algoritmo AdaBoost é muito popular para solução de problemas relacionados
à análise de imagens médicas, por ser de simples implementação e relativamente rápido,
pode ser aplicado sem a necessidade de ajustes. Corresponde a uma classe de algoritmos
de aprendizagem de máquina formados por vários classificadores e retorna o resultado
desses classificadores (BAIG, 2017).

A primeira etapa do AdaBoost, o treinamento, consiste em construir modelos
classificadores, ou hipóteses sucessivas, que buscam minimizar o erro de predição iterati-
vamente, usando exemplos classificados erroneamente por hipóteses anteriores para que
sejam melhor classificados pelas seguintes. O algoritmo utilizado para treinar cada modelo
de classificador é denominado algoritmo base (geralmente, utiliza-se árvore de decisão).

A cada iteração, o método gera uma hipótese a partir do conjunto de treinamento.
Este último é formado pelo vetor de entrada, de saída desejada e também por um vetor
de distribuição dos pesos que quantifica a importância da amostra de entrada para a
nova hipótese. A nova hipótese corrigirá os dados classificados erroneamente na última
iteração. Portanto, essas amostras devem apresentar um peso com valor alto. Com o novo
classificador, o algoritmo atualiza a distribuição de pesos do conjunto, obtendo assim



uma nova distribuição que deverá ser utilizada para o treinamento da próxima hipótese
(BORGE, 2020).

A ideia principal do processo de aprendizagem é começar classificando os casos
mais simples e, posteriormente, os casos mais complexos. Durante o processo de apren-
dizagem, os pesos para amostras classificadas corretamente terão seus valores reduzidos,
enquanto os pesos para amostras classificadas erroneamente aumentarão (MEMARI, 2017).

Após a finalização do processo de treinamento, os parâmetros e o modelo de cada
hipótese são armazenados sendo utilizados para classificar novas amostras. A saída de
uma nova amostra é obtida a partir de uma votação ponderada de cada hipótese com sua
importância associada.

3.2. Random Forest

Random Forest é um classificador baseado em árvores de decisão e pode reconhecer
padrões de várias classes em simultâneo (BREIMAN, 2001). Consistindo em uma combi-
nação de árvores onde cada classificador é gerado usando um vetor aleatório independente
da entrada, e com a mesma distribuição para todas as árvores (HO, 1995).

A conexão da floresta e a força das árvores, são responsáveis pelos erros de
generalização de uma floresta de classificadores. O uso de uma seleção aleatória de
recursos, feita para dividir os nós, produz a taxa de erro que se comparam ao AdaBoost,
mas são mais robustos em relação ao ruído. É possível aumentar os recursos utilizados na
divisão das árvores, através de dentro delas com suposições que controlam erros, conexões
e intensidades (BREIMAN, 2001).

De acordo com McBratney et al. (2003), ao invés de um modelo ser ajustado para
os dados, gera-se uma estrutura que divide os dados recursivamente para um número de
grupos. Cada divisão é escolhida pensando em superestimar alguma medida na resposta.
Modelos baseados em árvores determinam automaticamente quais as variáveis e pontos de
divisão, e também a topologia da árvore.

Basicamente, o algoritmo possui 4 passos:

1) Realizar a escolha aleatória de algumas características;
2) Escolher a característica mais adequada para ocupar a posição de nó raiz;
3) Gerar os nós filhos;
4) Repetir os passos anteriores até que se obtenha a quantidade de árvores escolhida.

Após o modelo ser gerado, as previsões são feitas a partir de votações. Através
do voto majoritário, o anúncio de dados novos é realizado por intermédio da combinação
de todas as árvores presentes. Cada mini árvore decide a partir dos dados apresentados,
assim a decisão mais votada é a resposta do algoritmo (PESSANHA, 2019). As árvores
de decisão possuem profundidade máxima, o que pode acarretar uma melhora no seu
desempenho quando se compara com outros classificadores.

3.3. Support Vector Machine

A técnica Support Vector Machines (SVM) tem fundamentos originados da Teoria
de Aprendizagem Estatística desenvolvida inicialmente pelo pesquisador russo Vladmir



Vapnik e colaboradores (VAPNIK, 1999). Esta técnica tem apresentado resultados signifi-
cativos no uso com alguns problemas distintos, desde problemas simples envolvendo o
reconhecimento de caracteres, até mais complexos na utilização de imagens.

SVM é um algoritmo de aprendizado supervisionado, que classifica um conjunto
de pontos de dados ao mapear um espaço de características multidimensionais com uma
função kernel (VAPNIK, 1997 e SARADHI, 2005).

A técnica realiza a separação de um grupo de objetos com diferentes classes, ou
seja, utiliza o conceito de planos de decisão. Pode-se estudar o uso do SVM com o exemplo
mostrado na figura 1. É possível observar duas classes de objetos, uma formada por pontos
vermelhos e a outra verde, essa linha que os separa define o limite que divide as duas
classes. Os novos objetos utilizados na análise serão classificados conforme a posição em
que estiverem localizados. Em verde os que estiverem ao lado esquerdo e em vermelho ao
lado direito. Neste caso, conseguimos separar, através de uma linha, o conjunto de objetos
em seu respectivo grupo, o que caracteriza um classificador linear.

Figura 1. Separação linear

No entanto, problemas de classificação costumam ser mais elaborados, sendo
necessário realizar a separação ótima através de estruturas mais complexas.

4. Materiais

Nesta seção, serão apresentados todos os materiais e ferramentas que foram utiliza-
dos para o desenvolvimento do trabalho.

4.1. Python

O Python, utilizado para o desenvolvimento deste trabalho, é uma linguagem
de programação simples, de código aberto e muito popular nas áreas relacionadas à
inteligência artificial e análise de dados. Além da sua versatilidade, possui abundante
número de bibliotecas disponíveis.



4.2. Anaconda

Anaconda é uma ferramenta importante para o desenvolvimento em ciência de
dados nas linguagens de programação Python e R. Possui uma interface gráfica que
permite abrir aplicações, além de já incluir diversos pacotes na instalação, objetivando
assim, facilitar o controle e implementação de bibliotecas e pacotes adequados para
gerenciamento dos dados.

4.3. Pandas

O Pandas é uma biblioteca da linguagem Python, considerada a mais importante
para análise exploratória de dados. Além da interface simples e de fácil aprendizado,
fornece poderosas ferramentas para manipulação e análise de dados, de maneira eficiente e
com alto desempenho.

4.4. Numpy

O Numpy é uma biblioteca da linguagem Python, utilizada para cálculos e operações
em vetores multidimensionais. Por ser baseado em C, possui desempenho superior às
operações em vetores originais do Python. Seu principal uso neste trabalho foi para
operações no vetor de pixels que representam as imagens.

4.5. Matplotlib.pyplot

O Matplotlib é direcionado para o desenvolvimento de gráficos, servindo como
uma biblioteca de visualização dos dados. Matplotlib.pyplot conta com um conjunto de
funções para criar figuras com gráficos, decorar gráficos com rótulos, etc. Possui uma API
orientada a objetos oferecendo de forma simples a criação de gráficos em 2D com pouca
supervisão.

4.6. Sklearn

SKLearn é uma biblioteca de aprendizado de máquina da linguagem Python de-
senvolvida para análise preditiva de dados. Esta biblioteca é muito utilizada por incluir
vários algoritmos de classificação além de funções de redução de dimensões, linearização,
normalização, entre outras.

4.7. Skimage

O Skimage (scikit-image) é um conjunto de algoritmos para segmentação, transfor-
mações geométricas, morfologia e muito mais, na linguagem Python. Essa biblioteca foi
desenvolvida para o processamento de imagens e visão computacional, contendo diversos
módulos e submódulos disponíveis para aperfeiçoar cada vez mais o processamento.

5. Desenvolvimento
Conforme mostrado na Figura 2, para os três modelos construídos a primeira etapa

é a extração das imagens da base de dados. Em seguida as imagens são separadas entre
treinamento e teste. Quando já divididas, são submetidas ao pré-processamento para assim
melhorar a qualidade das imagens e garantir que os resultados obtidos sejam satisfatórios.
Por fim, com o pré-processamento finalizado, os três modelos de classificação realizam o
treinamento e os testes.



Figura 2. Metodologia Experimental

5.1. Base de Imagens

As bases de dados utilizadas neste trabalho são formadas por imagens de fundo
de olho, obtidas através de exames de retinografia de pacientes com a pupila já dilatada.
Para o presente trabalho será utilizado mais de um conjunto de imagens de diferentes bases
gratuitas da Internet.

A primeira base, RIM-ONE R2, é composta por imagens centralizadas no disco
óptico. Possui um total de 455 imagens, dentre elas, 255 normais e 200 glaucomatosas.
As imagens apresentam-se no formato JPEG, com diferentes dimensões e no sistema de
cor RGB (Red, Green, Blue). Para cada imagem existe a respectiva marcação do disco
óptico, feita por um especialista, conforme mostrado na Figura 3. O uso do RIM-ONE R2
se deu pelos seguintes motivos: 1) grande número de trabalhos publicados com o objetivo
de diagnosticar glaucoma; 2) qualidade da resolução das imagens.

Figura 3. Imagens do RIM-ONE



A segunda base, Messidor, é composta por 1200 imagens do FO com três formatos
de tamanho, dentre essas imagens 800 foram adquiridas com dilatação da pupila e 400
sem dilatação. Para este trabalho são utilizadas as imagens no tamanho 1440×960 pixels,
divididas em 320 com RD e 268 sem RD. As imagens são disponibilizadas no formato TIF
e no sistema RGB (Red, Green, Blue). O uso do Messidor se deu pelos seguintes motivos:
1) credibilidade do projeto Messidor; 2) qualidade da resolução das imagens. A Figura 4
traz exemplos das imagens fornecidas.

Figura 4. Imagens do Messidor

Para o desenvolvimento do trabalho foram mescladas as duas bases, selecionando
120 imagens saudáveis e 100 com retinopatia diabética da base Messidor com 255 imagens
saudáveis e 200 com glaucoma da base RIM-ONE R2.

5.2. Divisão em Treinamento e Teste

A base passa por uma função que as divide em 80% para treinamento e 20% para
testes, mantendo equivalente à quantidade de imagens saudáveis, glaucomatosas e com
retinopatia diabética.

5.3. Pré-Processamento

O pré-processamento visa aprimorar as imagens da base, permitindo melhora
significativa nos resultados. Primeiro as imagens foram redimensionadas para que todas
fiquem com o mesmo tamanho. Em seguida, foram transformadas para escala de cinza,
pois, assim a composição das imagens foi convertida para valores binários. Para a detecção
dos objetos na imagem, foi construído um histograma de gradientes. Por fim, as imagens
passaram pela função StandardScaler, método do sklearn, com o objetivo de dispersar as
características marcantes, obtendo assim, melhor valorização.

5.4. Modelos Classificatórios

Nesse estudo a classificação é responsável pelo desfecho da análise. Após a extra-
ção das características não é possível indicar se uma imagem é caracterizada como saudável
ou não. Por isso, faz-se necessário a fase de classificação, onde os atributos calculados nas
fases anteriores servirão de entrada para os classificadores. Serão utilizadas as seguintes
técnicas de classificação: AdaBoost, Random Forest e Support Vector Machines.



5.4.1. AdaBoost

No modelo construído com AdaBoost, o treinamento baseia-se em submeter as
amostras com seus respectivos pesos na função fit do AdaBoostClassifier, método do
SKLearn, construído com o RandomForestClassifier como modelo base, com número
máximo de 50 estimadores e com a taxa de aprendizagem padrão com valor igual a 1.
Assim é construído um classificador otimizado que analisa as imagens e encontra padrões
conforme os pesos utilizados. Para a obtenção dos resultados foi utilizada a função predict,
que utiliza o classificador construído no treinamento como base para verificar as imagens
separadas para testes e indicar sua classificação.

5.4.2. Random Forest

Para a construção do classificador com Random Forest, foi utilizada a função
RandomForestClassifier, construída com 100 árvores e com o critério de qualidade padrão
do Random Forest (Gini). No treinamento do modelo, as imagens e seus respectivos pesos
foram submetidos ao método fit. Para os testes, utilizou-se o método predict passando por
parâmetro o modelo treinado e as imagens que deverão ser testadas.

5.4.3. Support Vector Machine

Por fim, para o modelo com SVM, foi utilizada a função LinearSVC, método
do SKLearn, construída com a norma de penalização L2, com a função de perda squa-
red_hinge, com resolução de problema de otimização dual ativado, com a estratégia
multiclasse OVR e com classe de peso balanceada. O treinamento foi feito com a função
fit, passando por parâmetro a base de imagens e seus respectivos pesos. Já para os testes
do modelo foi utilizado a função predict, submetendo o modelo treinado e as imagens a
serem testadas.

5.5. Validação

Por fim, com os resultados obtidos nos testes, iniciou-se a etapa de validação. A
validação dos resultados produzidos é uma etapa com o objetivo de medir o desempenho
dos modelos construídos. O melhor método deverá ter grande capacidade de classificar
corretamente as retinografias (sensibilidade), acusando quando há presença de glaucoma
ou RD, distinguindo os casos quando não há problema ocular (especificidade).

Para uma amostra de dados com casos positivos e negativos, os resultados dos
testes de classificação dos casos analisados podem ser divididos em:

1) VP — Verdadeiro Positivo: o teste é positivo e o paciente possui a doença;
2) FP — Falso Positivo: o teste é positivo, mas o paciente não possui a doença;
3) VN — Verdadeiro Negativo: o teste é negativo e o paciente não possui doença;
4) FN — Falso Negativo: o teste é negativo e o paciente possui a doença.

Para a validação e coleta de resultados serão utilizadas algumas medidas como crité-
rios para avaliar a eficácia do modelo desenvolvido: acurácia, sensibilidade e especificidade
(KIM; CHO; OH, 2017).



A acurácia A (1) representa a taxa de casos classificados corretamente em relação
ao número total de casos:

A = V P+V N
V P+FP+V N+FN (1)

A especificidade E (2) define a proporção de pessoas sem a doença que tem o
resultado do teste negativo. Indica o quão bom é o teste para identificar indivíduos
saudáveis:

E = V N
V N+FP (2)

A sensibilidade S (3) define a proporção de pessoas diagnosticadas com um dos
processos patológicos e que tem o resultado do teste positivo. Indica o quão eficiente o
teste se apresenta em identificar indivíduos doentes:

S = V P
V P+FN (3)

6. Trabalhos Relacionados

6.1. Diagnóstico de Glaucoma em Imagens de Fundo de Olho Usando Índices
Taxonômicos

O trabalho desenvolvido por Azevedo, De Almeida, De Paiva e Junior tem o
objetivo de desenvolver um método utilizando índices taxonômicos como descritores de
textura para a detecção de glaucoma em retinografias.

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas 922 imagens de exame de
fundo de olho de mais de uma base pública de imagens, dentre elas a RIM ONE versão 2,
iChallenge-GON e Kaggle1000fundusimages.

O trabalho foi dividido em 5 principais etapas: 1) pré-processamento; 2) conversão
em espaço de cores; 3) extração de características; 4) classificação; 5) validação dos
resultados.

Para o pré-processamento, primeiro foram aplicadas as técnicas de normalização de
cor, redução de ruído e a equalização adaptativa do histograma. Para as bases iChallenge-
GON e Kaggle1000fundusimages foi necessário aplicar especificação de histograma, de
modo a uniformizar as imagens. Em seguida, as imagens foram transformadas em 5
espaços de cores: HSV, LUV, Lab, YCrCb e BGR.

Para a extração de características foram utilizados ao todo oito índices, sendo estes:
Índice de Diversidade Taxonômica e Índice de Distinção Taxonômica; Soma da Distância
Filogenética e Distância Média do Vizinho Mais Próximo; Entropia Quadrática Intensiva,
Entropia Quadrática Extensiva, Distinção Taxonômica Média e Distinção Taxonômica
Total.

Por fim, para a classificação a base foi dividida em 80% das imagens para treina-
mento e 20% das imagens para testes. Foram aplicadas diversas técnicas de inteligência
artificial: SVM, AdaBoost, Gradient Boosting, QDA e Linear SVC.

Como resultado, o trabalho estudado selecionou às três técnicas com melhor
desempenho:

• AdaBoost com canal LUV: acurácia de 90,11%, sensibilidade de 90%, especifici-
dade de 90,2% e F1-Score de 0,89;



• Random Forest com canal YCrCb: acurácia de 86,81%, sensibilidade de 90%,
especificidade de 84,31% e F1-Score de 0,86;

• ExtraTree com todos canais: acurácia de 98,9%, sensibilidade de 100%, especifici-
dade de 98,25% e F1-Score de 0,99.

Comparando o trabalho desenvolvido com o estudado, é possível perceber que
a principal diferença está no emprego das técnicas de pré-processamento e na etapa de
extração de características, que foi relevante para aplicação da ExtraTree. No entanto, o
presente trabalho teve resultados superiores na aplicação das técnicas AdaBoost, Random
Forest e SVM na detecção de glaucoma em comparação ao trabalho estudado.

6.2. Avaliação de técnicas de transformação de intensidade na detecção automática
de Retinopatia Diabética em imagens

No estudo de (VIEIRA, 2019) os autores seguem 5 fases para a detecção automática
de glaucoma pela análise de imagem da retina: aquisição de 516 imagens do dataset IDRID,
pré-processamento, segmentação do DO e extração da entropia e características de cor,
extração de características, seleção de atributos e classificação em glaucomatosas ou não.

No pré-processamento das imagens, foram utilizadas as técnicas de conversão para
RGB. Já para o cálculo da média, desvio padrão e entropia, foram utilizadas as técnicas
HSI e LUV. A partir dos valores obtidos, estes foram alocados em um vetor, para servirem
de entrada para os classificadores. Utilizaram um algoritmo como uma espécie de filtro
para a seleção de atributos, assim, os atributos que tiveram ganho menor que 0,17 foram
eliminados.

Para a classificação, foram utilizadas as técnicas Random Forest e MLP. Para a
validação das técnicas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, calcularam-se os
valores de acurácia, precisão Recall, F-Measure e o índice Kappa. Os resultados mais
satisfatórios foram obtidos com o uso da técnica Random Forest, utilizando o índice Gini
como medida de seleção de atributo, obtendo acurácia de 93,67% e Kappa de 0,83%.

Considerando a forma como as imagens foram separadas e a obtenção dos resulta-
dos, pode-se comparar a classificação realizada com a técnica Random Forest entre o artigo
estudado e o presente trabalho, pois, ambos abordam mesmas ideias. No entanto, os resul-
tados não podem ser comparados de forma justa, pois, as técnicas para pré-processamento
utilizadas são divergentes, influenciando nos valores dos resultados finais da acurácia.

7. Resultados

Para a avaliação dos resultados a acurácia é a principal métrica de qualidade.
No entanto, mesmo quando com valores altos, se a especificidade e a sensibilidade não
estiverem em equilíbrio, pode-se afirmar que o modelo é tendencioso, enfraquecendo sua
confiabilidade.

Analisando a discrepância entre a sensibilidade e a especificidade, conclui-se
que, quando a sensibilidade é superior, o modelo é eficiente para a detecção do processo
patológico, mas tem a tendência de classificar resultados saudáveis como não saudáveis.
Já no segundo caso, quando a especificidade é maior, o modelo é eficiente na identificação
de casos saudáveis e com a tendência de classificar casos com a doença em saudáveis.



7.1. Sem Pré-Processamento
A Tabela 1 apresenta os resultados de acurácia, especificidade e sensibilidade

obtidos em cada modelo construído.

Tabela 1. Resultado da aplicação dos classificadores à base de dados sem
pré-processamento

Retinopatia Glaucoma

A E S A E S

AdaBoost 55% 52,5% 60% 58% 53,5% 58%

Random Forest 54% 58,6% 50% 53% 55% 52%

SVM 66,7% 75% 60% 68,3% 78% 53%

Antes da aplicação do pré-processamento é possível perceber que os resultados
estavam medianos e desbalanceados. É possível notar que tanto o modelo com AdaBoost
quanto o Random Forest possuem as porcentagens de especificidade e sensibilidade
aproximadas, portanto, mesmo sem o pré-processamento, ambos estão equilibrados. Já
o construído com SVM, o valor da especificidade está bem mais elevado em relação à
sensibilidade, assim podemos notar que o modelo tem tendência a classificar as imagens
como saudáveis.

7.2. Com pré-processamento
A Tabela 2 apresenta os resultados de acurácia, especificidade e sensibilidade

obtidos em cada modelo construído com o pré-processamento aplicado.

Tabela 2. Resultado da aplicação dos classificadores à base de dados
pré-processada

Retinopatia Glaucoma

A E S A E S

AdaBoost 72,7% 70,6% 74,1% 92,3% 94,6% 90,7%

Random Forest 75% 73,3% 75,9% 94,5% 87,1% 98,3%

SVM 68,2% 70,6% 66,7% 93,4% 95,6% 91,3%

Além de tratar, estruturar e organizar os dados, a aplicação do pré-processamento
garante que a qualidade da imagem não interfere nos resultados, destacando as característi-
cas relevantes para a discriminação de um exame de um olho não saudável, permitindo
assim uma melhora significativa dos resultados, principalmente na detecção do glaucoma.

Com as imagens tratadas, é possível notar que há mais equilíbrio entre a sensibili-
dade e a especificidade, assim, pode-se dizer que os modelos estão menos tendenciosos.



O modelo construído com a técnica SVM teve pequena evolução comparado às outras
técnicas para detecção de retinopatia. Porém, os resultados estão mais estáveis e menos
tendenciosos.

Analisando a equiparação entre os resultados, a abordagem com maior balancea-
mento foi a construída com AdaBoost. Considerando a acurácia, o modelo com melhor
desempenho foi o com Random Forest.

8. Conclusões e Perspectivas Futuras

Para o objetivo deste artigo, foram comparadas técnicas de inteligência artificial
utilizando o mesmo pré-processamento, aplicadas nas mesmas bases de imagens visando
o uso para o diagnóstico de imagens glaucomatosas ou com retinopatia diabética. Dessa
forma, pode-se concluir que os objetivos previstos até aqui foram alcançados com êxito.

A principal contribuição deste trabalho é o uso de técnicas de pré-processamento
de imagens, associadas a técnicas de inteligência artificial para detecção de processos
patológicos. Assim, foram desenvolvidos três modelos com técnicas de classificação
distintas para que possam contribuir como base para futuros projetos, além de poder se
integrar a uma ferramenta para a área da saúde e auxiliar no diagnóstico de retinopatia
diabética e glaucoma.

Os resultados obtidos nas abordagens desenvolvidas para o diagnóstico de glau-
coma mostraram-se promissores, visto que os valores de acurácia foram acima de 92%,
especificidade acima de 87% e sensibilidade de 90%. No entanto, para o diagnóstico de reti-
nopatia diabética ainda é possível alcançar valores maiores, alterando o pré-processamento
e os parâmetros utilizados nas construções dos modelos.

Como possíveis trabalhos futuros, além de melhorar a qualidade dos resultados
tanto do diagnóstico de retinopatia diabética quanto de glaucoma, pode-se apontar a
utilização de técnicas de pré-processamento mais robustas e acrescentar bases de imagens
de outros processos patológicos.
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