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RESUMO
Many countries have been affected by the COVID-19, and health departments are facing delays to
detect the new coronavirus symptoms. Artificial Intelligence (AI) models are designed for the
automatic detection of respiratory diseases patterns using computed tomography (CT) scans of the
chest. However, the training time consumed by the algorithms is a key parameter that is not properly
attended. In this article, we propose an AI solution using an activation function that helps to obtain
a low training time. Experimental results show that our proposal overcome several deep learning
architectures, such as the 3D deep Convolutional Neural Network to Detect COVID-19
(DeCoVNet).
Palavras-chave: COVID-19, Redes Neurais Artificiais, Tomografia Computadorizada (TC) de
Tórax.
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ABSTRACT
Many countries have been affected by the COVID-19, and health departments are facing delays to
detect the new coronavirus symptoms. Artificial Intelligence (AI) models are designed for the
automatic detection of respiratory diseases patterns using computed tomography (CT) scans of the
chest. However, the training time consumed by the algorithms is a key parameter that is not properly
attended. In this article, we propose an AI solution using an activation function that helps to obtain
a low training time. Experimental results show that our proposal overcome several deep learning
architectures, such as the 3D deep Convolutional Neural Network to Detect COVID-19
(DeCoVNet).
Keywords : COVID-19, Artificial Neural Networks, Chest Computed Tomography

1 INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, teve início em dezembro de 2019 na
China [Wang et al. 2020]. Desde então, a rápida disseminação do vírus tem se tornado um grande
problema de saúde mundial em pouco tempo. O novo coronavírus, também denominado de SARSCov-2 [Roosa et al. 2020] possui alta taxa de contágio e pode apresentar características da Síndrome
Respiratória Aguda Grave, causando doenças subsequentes de diferentes tipos [Rothan and
Byrareddy 2020].
Nos casos críticos causados pelo COVID-19 estão incluídas infecções graves que podem
levar a pneumonia, falência de órgãos e morte [Rothan and Byrareddy 2020]. A pandemia tem se
espalhado muito rapidamente em vários países conforme pode ser visto na Figura 1, que mostra os
números de casos no mundo e o número de mortes diárias em alguns países mais afetados
[Ourworldindata. 2020].

Figura 1. Números de casos no mundo e o número de mortes diárias em alguns países específicos

Conforme pode ser observado na Figura 1, o número de indivíduos infectados tem
aumentado drasticamente e tal fato tem aumentado a demanda por tratamentos intensivos nas
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unidades de atendimento de forma paralela. Assim, há escassez de leitos nas Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) em algumas regiões durante o pico da doença.
O COVID-19 pode ser diagnosticado por sequenciamento de genes através de amostras de
sangue, e usando métodos como Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase
em Tempo Real (RT-PCR) [Yong et al. 2020]. Porém, o processo de sequenciamento genético e o
uso de RT-PCR não são realizados em todos os centros de saúde, pois eles são escassos em
determinadas regiões, além do fato que os procedimentos consumem tempo e incrementas as
atividades do pessoal técnico. É importante destacar que as entidades de saúde sinalizam que quanto
antes efetuar o diagnóstico e eventual hospitalização do paciente, isso pode evitar que esse indivíduo
alcance um estágio crítico da doença, causando danos permanentes nos pulmões ou mesmo levando
o indivíduo a morte.
Em muitos casos do COVID-19, o indivíduo adquire pneumonia [Shi et al. 2020]. Para a
detecção de indícios de pneumonia ou outras doenças pulmonares, a técnica de tomografia
computadorizada (TC) [Song et al. 2020] do tórax vem sendo bastante utilizada é adotada no mundo.
A TC do tórax e um componente essencial no procedimento de diagnostico para pacientes com
problemas respiratórios, e atualmente usado para descarte de suspeita de COVID-19 [Chung et al.
2020].
O diagnóstico preciso e rápido de COVID-19 desempenha um papel crucial no tratamento
médico do indivíduo. Assim como também auxilia no controle da epidemia, é na segurança da saúde
publica. A técnica de TC de tórax possibilita observar as alterações e a extensões da gravidade das
pneumonias pulmonares. Porém, a análise desses exames médicos pode causar uma elevada carga
nas equipes medicas. As técnicas de detecção de doenças com uso de bases de dados e um fator
benéfico, ainda mais no início de uma nova doença. Assim, desenvolver um modelo de Inteligência
Artificial ou Artificial Intelligence (AI) para diagnosticar o COVID-19 ou outras novas doenças que
venham a surgir é útil tanto para os pacientes como para os radiologistas ou demais especialistas.
Diferentes técnicas de IA são utilizadas em diferentes aplicações [da Silva et al. 2020, Dantas
et al. 2019, Lasmar et al. 2019, Rodríguez and Möller 2019,de Almeida et al. 2018].A técnica de
Aprendizado profundo ou Deep Learning
(DL) tem sido a principal tecnologia de IA utilizada em diversas aplicações nos últimos anos
[Affonso et al. 2018, Rosa et al. 2019, Ênio dos Santos Silva et al. 2020, Sombra et al. 2020], e
também, no auxílio de diagnósticos de diferentes doenças pulmonares [Ardila et al. 2019, Suzuki
2017].
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Técnicas de DL são utilizadas para a análise de milhares de imagens que seria muito
demorada

caso

fossem

analisadas

por

especialistas

[He

et

al.

2015].

Em

[He et al. 2015], os autores apresentam uma solução baseada em DL, a qual obteve resultados de
treinamento satisfatórios em termos de acurácia. Outros trabalhos relacionados obtêm resultados de
acurácia superior a 90% no rastreamento do câncer de pulmão em 2019 [Ardila et al. 2019]. No
entanto, a maioria dos métodos baseados em aprendizado profundo para doenças requer uma
anotação manual previa de lesões presentes nas imagens, especialmente para doenças com
diagnostico através de um alto volume de dados de TC. Tais anotações de lesões requer uma
quantidade razoável de esforços para os radiologistas, e um período longo de análise, o que não é
aceitável para detecção de doenças com alta disseminação, como é o caso do COVID-19. Portanto,
existe a necessidade de trabalhar métodos que não necessitem de tais anotações e que descubram
tais lesões automaticamente por meio das imagens analisadas.
Estudos recentes têm focado na detecção de COVID-19 a partir de TC de tórax [Dong et al.
2020], mostrando que comparado com outra pneumonia, os pacientes com COVID-19 são mais
propensos a apresentar anormalidades na TC. Tais anomalias são caracterizadas por opacidade
reticular fina, espessamento vascular reverso, e também é provável que tenham níveis significativos
de distribuição periférica central, derrame pleural e linfadenopatia [Pinto et al. 2008].
Chen et al. (2020) apresentou estudos usando o método UNet ++ [Zhou et al. 2018] com
redes convolucionais em imagens de pulmão. Em seu estudo, fatias de imagem de TC 2D de 106
pacientes (51 com COVID-19 e 55 com outras doenças pulmonares) foram divididos aleatoriamente
em conjuntos de treinamento e validação. No conjunto de validação, o modelo diagnosticou os
pacientes com uma precisão de 95,24% [Chen et al. 2020].
Fang et al. (2020) utilizou uma análise randômica [Fang et al. 2020] para diagnosticar o
COVID-19. Nessa pesquisa, os exames clínicos de 75 pacientes foram estudados (46 pacientes
confirmados com COVID-19 e 29 pacientes com outros tipos de pneumonias) e o modelo randômico
alcançou um valor de parâmetro Area Under the Curve (AUC) de 0,826. Em Jin et al. (2020), uma
solução baseada em aprendizagem profunda foi implementada para acelerar o diagnóstico do
COVID-19 por meio de imagens TC [Zhou et al. 2020]. Esse modelo de aprendizado profundo foi
treinado usando apenas 312 imagens de casos. No entanto, alcançou uma alta correlação com o
diagnóstico de radiologistas experientes. Entre 1.255 independentes casos de teste, o modelo
proposto de aprendizado profundo alcançou precisão de 94,98%.
A função de ativação é um passo importante em uma rede neural, sendo crucial para um bom
desempenho de aprendizado [LeCun et al. 2015]. Nos últimos anos, muitas funções de ativação têm
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sido propostas, como Unidade Linear Retificada (ReLU) [Nair and Hinton 2010], Swish
[Ramachandran et al. 2017], entre outras [He et al. 2015]. A função de ativação Soft-Root-Sign
(SRS) [Zhou et al. 2020] pode ajustar adaptativamente a saída através de poucos parâmetros
treináveis independentes, com melhor desempenho de generalização e aprendizado mais rápido.
Assim, essa função de ativação foi escolhida para ser implementada neste trabalho devido a
velocidade de aprendizado. É importante notar que existem trabalhos escassos sobre a
implementação e testes da função SRS em modelos de detecção de doenças ou anomalias em
processamento de imagens. Além disso, nosso trabalho efetuou o treinamento de modelos com um
grande número de camadas, como o Deep Residual Learning for Image Recognition (ResNet) [Wu
et al. 2019]. Pois, trabalhos como Akiba et al. (2017) alcançaram bons resultados de acurácia com
o ResNet-50, utilizando um tempo de treinamento de 15 minutos para imagens.
Diferentemente das demais soluções existentes, nossa solução, denominada de CT-FastNet,
que usa o ResNet-50 [Akiba et al. 2017] e a função de ativação Soft -Root-Sign (SRS) permitem
obter um aumento na acurácia na classificação do COVID-19 nas imagens de tórax por TC, e obter
um menor tempo de treinamento. Os resultados experimentais mostram que o CT-FastNet
apresentou uma acurácia de 98,9%, o que é muito útil para detecções precisas no diagnóstico do
COVID-19, principalmente em situações críticas para auxiliar no combate de tal surto global. A
diminuição do tempo de treinamento do CT-FatNet também ocorreu, sendo quase 20% menor que
demais métodos como o 3D deep convolutional neural Network to Detect COVID-19 (DeCoVNet)
[Wang et al. 2020].
As principais contribuições apresentadas neste artigo estão resumidas em:
1.

Efetuar a segmentação de imagens utilizando um método baseado em [Colin 2020], e

adaptada para detecção do COVID-19 em pulmões, efetuando uma segmentação em blocos, a
partir de TC de Tórax.
2.

E proposto um método de detecção do COVID-19 a partir de TC usando ResNet-50 para

aumento da acurácia na detecção do COVID-19.
3.

Aplicação da função de Ativação Soft-Root-Sign (SRS) em conjunto com a

ResNet-50 para a diminuição do tempo de treinamento das imagens, obtendo a solução
denominada de CT-FastNet.
4.

Validação dos testes por meio do uso de 3 diferentes bases de dados de imagens de TC de

tórax.
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Por meio dos resultados experimentais, demonstramos que a arquitetura de rede proposta,
gerando o nosso modelo proposto denominado de CT-FastNet, fornece maior acurácia em
comparação com o método DeCoVNet.
2 MÉTODOS E MATERIAIS
Nesta seção são descritos os principais métodos e materiais utilizados neste trabalho, tal
como base de dados de TC de tórax, e os algoritmos utilizados para obtenção da solução proposta,
o CT-FastNet.
2.1 BASES DE DADOS DE TC DE TÓRAX
Para o desenvolvimento dos testes realizados neste trabalho foram utilizados três bases de
dados de imagens TC.
A primeira base de dados, denominada de COVID-CT-Dataset [Yang et al. 2020], foi
utilizada neste trabalho por possuir imagens de pulmão tanto de pacientes com COVID-19, que
totalizam 288, como de pacientes sem COVID-19 que totalizam 1000 pessoas. Esta base de dados
e aberta e publica. O diagnóstico do conjunto de dados é explicado em detalhes em [Yang et al.
2020]. Tais autores também realizaram estudos experimentais para verificar a precisão desse
conjunto de dados, onde desenvolveram uma abordagem baseada na aprendizagem multitarefa e na
aprendizagem auto-supervisionada contrastante que atingiu valores de medida F1 de 0,90 e uma
precisão de 0,89.
A segunda base de dados é disponibilizada pela Sociedade Italiana de Radiologia Médica,
com 113 imagens de infecção por COVID-19 [de Radiologia Médica 2020].
A terceira base de dados também é aberta e pública, contendo 1252 imagens de CT com
diagnostico positivos para infecção de SARS-CoV-2 e 1230 varreduras de CT para pacientes não
infectados por SARS-CoV-2, contendo no total 2482 tomografias. Esses dados foram coletados de
pacientes em hospitais de São Paulo, no Brasil. O objetivo deste conjunto de dados e incentivar a
pesquisa e o desenvolvimento de métodos de IA, capazes de identificar se uma pessoa está infectada
pelo SARS-CoV-2 através da análise de suas TC. Adicionalmente, como resultado de analise desta
base de dados, os autores usaram uma abordagem de Aprendizado Profundo eXplainable (xDNN),
cujo método alcançou uma pontuação F1 de 97,31%. O conjunto de dados proposto está disponível
em [Eduardo 2020].
O conjunto de imagens de cada base de dados foram divididos aleatoriamente em
treinamento (80%) e validação (20%).
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É importante salientar que todas as bases de dados são cedidas publicamente e possuem a
aprovação do comitê de ética CERSES - 20 - 058 - D.
2.2 MODELO DE DEEP LEARNING PROPOSTO: CT-FASTNET
A estrutura do modelo proposto e apresentada na Figura 2. As imagens extraídas da TC são
primeiramente pré-processadas para normalização de dados. Posteriormente, os dados préprocessados são alimentados em uma rede de segmentação onde as regiões de lesões pulmonares
podem ser extraídas automaticamente. O treinamento e inferência bloco a bloco são efetuados e a
decisão é feita com o auxílio da função de ativação.
Neste estudo, empregamos os modelos de pré-treinamento AlexNet [Iandola et al. 2016],
Vgg-16 [Alippi et al. 2018], ResNet-18, ResNet-34 e ResNet-50 [Venkatesh et al. 2017] para
classificar automaticamente se o paciente apresentou diagnostico positivo ou negativo para o
COVID-19. Diversos valores de épocas são testados e a melhor configuração e modelo são
escolhidos para fazerem parte dos testes finais e validação.E importante destacar que o modelo de
classificação proposto inclui uma função de ativação que possibilitou acelerar o processo
treinamento, o que diminui o tempo desta fase. Tal função é denominada de Soft-Root-Sign (SRS)
[Zhou et al. 2020] que pode ser ajustada de forma adaptativa. A função possui melhor desempenho
de generalização e velocidade de aprendizado mais rápida. Tal função tem como proposito acelerar
a velocidade de treinamento para uso com os modelos de treinamento, pelo que o modelo proposto
e denominado CT-FastNet.
A função de ativação do SRS é definida a seguir.

onde as variáveis α e β representam parâmetros positivos e trináveis de um dado p.
A derivada da funcao(p) é definida a seguir.

O valor esperado e a variação de funcao(p) em relação a um dado p pode ser calculado a
seguir.
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Na classificação, os rótulos foram divididos em duas classes: normal e pneumonia viral
causada pela infecção por COVID-19. A rede de classificação foi implementada em duas versões
diferentes: abordagens globais e locais a fim de comparação de ambas.
Na abordagem global, as imagens foram redimensionadas para 224 × 224, e
assim são alimentadas na rede. Essa configuração foi escolhida, pois muitas soluções existentes
empregam procedimentos semelhantes [Apostolopoulos and Tzani 2020, Hemdan et al. 2020].
Na abordagem local baseada em blocos, as imagens são cortadas em blocos onde são
detectados grânulos ou outras anomalias por meio de um script de forma automática em Pyhton,
baseado em [Colin 2020]. A detecção de anomalias foi adaptada por meio do treinamento com as
imagens de TC das bases de dados utilizadas neste trabalho. As imagens possuem um tamanho de
224 × 224, e os blocos resultantes são usados como as entradas do modelo. A abordagem local e
usada no modelo proposto conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2. Solução Proposta com as Etapas de Pré-processamento, Normalização de dados e segmentação até a
classificação do COVID-19

Durante a inferência dos dados, um número x de blocos representam o atributo de uma
imagem i. O número x e escolhido de acordo com que todos os pixels relevantes da imagem do
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pulmão sejam considerados. Assim, cada bloco e introduzido na rede neural para gerar uma saída
mediante a função de ativação.
Para treinamento em rede, parâmetros pré-treinados dos modelos AlexNet, Vgg- 16, ResNet18, ResNet-34 e ResNet-50 são usados para a inicialização do peso da rede. Uma taxa de
aprendizado de 0,00001 foi utilizada. Testes foram feitos na rede com um treinada com 10, 20, 40,
60, 80 e 100 épocas. A rede de classificação foi implementada por meio da Biblioteca Pytorch
[Crestani et al. 2018].
2.3 MEDIDAS DE PERFORMANCE UTILIZADAS E COMPARATIVO COM O MODELO
DECOVNET
O desempenho dos métodos de classificação foi avaliado usando as métricas definidas a
seguir, acurácia, precisão e medida F1. Onde True Positive e definido como TP, True Negative e
TN, False Positive e FP e foram obtidos valores de Negative False, o NF.

onde Revocação, também denominada de Sensibilidade ou Recall é definida a seguir.

O modelo DeCoVNet será utilizado como comparativo com o método proposto neste
trabalho por possuir alta acurácia em estudos relacionados na área de segmentação pulmonar.
DeCoVNet utiliza um modelo de segmentação pulmonar usando máscaras geradas a partir de
método de aprendizado não supervisionado [Wang et al. 2020]. Adicionalmente, o modelo
DeCoVNet propõe uma detecção de lesão COVID-19 supervisionada, combinando regiões de
ativação de aprendizado e regiões de ativação de componentes conectados não supervisionadas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção são discutidos os principais resultados experimentais obtidos na análise de
diagnóstico do COVID-19 por meio do uso da solução proposta.
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3.1 AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE SEGMENTAÇÃO
O desempenho da segmentação foi avaliado de acordo com o coeficiente de similaridade de
Jaccard [Seifoddini and Djassemi 1991]. A Tabela 1 apresenta o coeficiente de similaridade de
Jaccard de cada base de dados utilizada neste trabalho.
O coeficiente de similaridade de Jaccard mede a semelhança e a diversidade dos conjuntos
de amostras utilizados, onde os valores superiores a 0,90 representam que houve um bom
desempenho de segmentação.

Table 1. Desempenho da segmentação por meio do coeficiente de similaridade de Jaccard
Base de dados
COVID-CT-Dataset
BD COVID Sociedade Italiana
BD COVID Brsail-SP

Coeficiente Jaccard
0,96
0,94
0,95

3.2 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE CLASSIFICAÇÃO
A Tabela 2 mostra os resultados obtidos de acurácia e medida F1 de acordo com os testes
feitos com os modelos de pré-treinamento AlexNet, Vgg-16, ResNet-18, ResNet-34 e ResNet-50 e
considerando ambas as abordagens global e local (global / local). Comparado a abordagem global à
abordagem local notamos uma acurácia, medida F1 e precisão significativamente mais alta que a
global, o que confirma a eficácia do método proposto. Assim, nos próximos resultados focaremos
somente na abordagem local.

Table 2. Resultados obtidos de acurácia e medida F1 de acordo com os testes feitos com os modelos de pré-treinamento
AlexNet, Vgg-16, ResNet-18, ResNet-34 e ResNet-50, considerando as abordagens global e local (global/local).
Modelos
Acurácia
Precisão
Medida F1
AlexNEt
0,81/0,86
0,82/0,85
0,82/0,86
VGG-16
0,85/0,89
0,83/0,87
0,86/0,90
ResNet-18
0,88/0,92
0,88/0,91
0,89/0,92
ResNet-34
0,92/0,95
0,91/0,94
0,93/0,95
ResNet-50
0,94/0,97
0,93/0,96
0,95/0,98

Conforme os resultados obtidos, utilizou-se no modelo final o ResNet-50. Fez-se testes com
várias épocas e o melhor resultado foi com o valor de época igual a 100.
A Tabela 3 mostra os resultados de classificação obtidos pelo método proposto, obtendo-se
uma acurácia superior a 0,97% para detecção do COVID-19 no método de abordagem local, que foi
um desempenho superior ao modelo de diagnostico atual padrão RT-PCR que possui uma
sensibilidade aproximada de 91% [Wong et al. 2020].
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Table 3. Classificação resultante da abordagem local por meio de blocos para as três bases de dados.
Base de Dados
Acurácia Precisão Medida F1
COVID-CT-Dataset
0,98
0,98
0,98
BD COVID Sociedade Italiana
0,99
0,98
0,98
BD COVID Brasil-SP
0,98
0,99
0,99

Como pode ser observado o modelo proposto CT-FastNet alcançou valores altos de acurácia
para as duas classes.
Table 4. Classificação resultante da abordagem local da classe normal.
Base de Dados
Acurácia
Precisão
Medida F1
COVID-CT-Dataset
0,98
0,97
0,97
BD COVID Sociedade Italiana
0,96
0,96
0,96
BD COVID Brasil-SP
0,98
0,94
0,95

Como pode ser observado o modelo proposto CT-FastNet alcançou valores altos de acurácia
para as duas classes.
3.3 COMPARAÇÃO COM O MÉTODO DECOVNET
Como mostrado na Tabela 5, nosso método mostrou uma acurácia média de 0,98 para
COVID-19, enquanto o método DeCoVNet alcançou uma acurácia de 0,94. Como mencionado
anteriormente, o modelo CT-FastNet e implementado somente considerando a abordagem local, o
qual teve melhores resultados. E importante salientar que para estes testes de comparação de
desempenho foram utilizadas as três BD descritas na Seção 2.

Table 5. Resultados da classificação de COVID-19 com o método DeCoVNet e o método proposto.
Método
Acurácia
Precisão
Medida F1
CT-FastNet
0,98
0,98
0,98
DeCoVNet
0,94
0,93
0,93

Finalmente, e importante destacar que o tempo de treinamento do método proposto foi
81,3% do tempo utilizado pelo DeCoVNet, utilizando o mesmo computador e as mesmas BDs.
Isto se deve a utilização da função de ativação SRS no CT-FASNET.
4 CONCLUSÃO
As abordagens existentes baseadas em IA para a detecção do COVID-19 mostram resultados
promissores. Porém, apresentam resultados de acurácia inferior a 96% e com um tempo elevado de
treinamento [Wang et al. 2020, Chen et al. 2020, Fang et al. 2020]. Neste trabalho propomos a
solução denominada de CT-FastNet que por meio da uso da ResNet-50 obteve-se um aumento na
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acurácia na detecção do COVID-19, alcançando valores de 0,98 e por meio da aplicação da função
de Ativação SRS na ResNet-50 obteve-se uma diminuição do tempo de treinamento das imagens,
em torno de 20% menor que o método DeCoVNet.
Assim, por meio dos resultados experimentais comprovamos a eficácia do método proposto
quando comparado com o método DeCoVNet, o qual foi proposto recentemente. Adicionalmente,
o método de segmentação da imagem em blocos, denominado de local atingiu resultados superiores
ao método global que é o utilizado em trabalhos relacionados, pelo que foi adotado no
desenvolvimento do CT-FastNet.
Como trabalhos futuros, pretende-se estudar demais técnicas de segmentação e aperfeiçoalas para poder trabalhar com pequenas bases de dados. Pois, muitas regiões, no início de
determinadas doenças possuem poucas imagens para uso nos treinamentos.
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