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"O importante é não parar de questionar. A curiosidade 

tem sua própria razão de existir".  

(Albert Einstein) 



RESUMO 

 

Neste trabalho estuda-se uma ferramenta computacional de auxílio na identificação 

do câncer precoce de próstata por meio de biópsias não classificáveis por 

especialistas. Para tanto usou-se uma metodologia baseada em Redes Neurais 

Artificiais, Redes Neurais Artificiais Paraconsistentes, conceitos da Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E  e aderente com a metodologia - Design 

Science Research-DSR. Para o estudo foram selecionadas de um banco público 700 

imagens (KARIMI, 2020) sem imuno-histoquímica-IHQ, submetidas ao sistema 

construído. A solução alcançada neste estudo apresentou 81% de concordância 

com o resultado do teste padrão-ouro (alta sensibilidade e especificidade) e 19% 

foram classificadas pela Rede Neural Artificiais como inconclusivas. As respostas 

incertas foram categorizadas em grau de anormalidade, distribuídas em três: quase 

normal 10%, quase anormal 5% e anormal 4%. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico Computacional. Prognóstico de Câncer Precoce de 

Próstata. Diagnóstico e Inteligência Artificial. Redes Neurais Artificiais 

Paraconsistentes. Imagem e Patologia Computacional. Lógica Paraconsistente 

Anotada Evidencial E .  



ABSTRACT 

 

In this work, we study a computational tool to aid in the identification of early prostate 

cancer through biopsies not classifiable by specialists. For that, a methodology was 

used based on Artificial Neural Networks, Paraconsistent Artificial Neural Networks, 

concepts of Paraconsistent Annotated Evidential Logic E , and adherent to the DSR 

- Design Science Research methodology. For the study, 700 (KARIMI, 2020) images 

without immunohistochemistry-IHC were selected from a public bank, submitted to 

the constructed system. The solution reached in this study showed 81% agreement 

with the gold standard test result (high sensitivity and specificity) and 19% were 

classified by the artificial neural network as inconclusive. Uncertain responses were 

categorized in the degree of abnormality, distributed into three: almost normal 10%, 

almost abnormal 5%, and abnormal 4%. 

 

Keywords: Computational Diagnosis. Early Prostate Cancer Prognosis. Diagnosis 

and Artificial Intelligence. Paraconsistent Artificial Neural Networks. Imaging and 

Computational Pathology. Paraconsistent Annotated Evidential Logic E . 



UTILIDADES 

 

Informações disponibilizadas por órgãos como Instituto Nacional de Câncer-

INCA no Brasil relatam alta (29,2% de novos casos) incidência (INCA, 2021) 

estimada em diagnósticos conforme a localização primária. do tumor (próstata). 

No contexto da pesquisa neste trabalho busca disponibilizar novas 

tecnologias computacionais que auxiliem especialistas da saúde para aumentar a 

confiança e replicabilidade de diagnósticos que impactam toda sociedade.  

O uso de algoritmos com técnicas de inteligência artificial na prática 

diagnóstica tem possibilidade de redução de custos em processo, pela redução da 

demanda de exames adicionais, indicados pela incerteza intrínseca à limitação do 

método observacional estabelecido. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

O estudo dessa Tese (Figura 1) apresenta uma proposta de análise 

computacional no tratamento com imagem de câncer precoce de próstata para 

diagnósticos e prognósticos (NICHOLSON et al., 2018).  

O objeto de estudo desta pesquisa é a identificação de diagnóstico de câncer 

precoce de próstata apoiado nos conceitos da Engenharia Computacional, 

concordância com resultado do teste padrão-ouro (alta sensibilidade e 

especificidade) e categorização pela Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E - 

Lógica E . 

A revisão da literatura foi realizada por meio de informações obtidas no 

Instituto Nacional de Câncer-INCA no Brasil; em imagens e respectivos diagnósticos 

sobre câncer precoce de próstata obtidos por meio do repositório Gleason 

(GLEASON; MELLINGER, 2002) de imagens, as quais foram disponibilizadas por 

vários pesquisadores (KARIMI, 2020; NIR et al., 2018); em livros sobre Algoritmos 

de Inteligência Artificial – IA (GRAHOVAC et al., 2016); em artigos sobre Rede 

Neural Artificial Paraconsistentes – RNAP (ABE, 2015); em livros sobre Lógica E  

(ABE et al., 2011); e em artigos sobre método paraconsistentes de decisão 

(CARVALHO; ABE, 2011). 

Com base em pesquisas nas principais bases de dados da área foi proposta a 

hipótese de que o câncer de próstata precoce pode ser diagnosticado com rapidez, 

se houver apoio do uso de técnicas de IA (Lógica E  RNAP), categorização de grau 

e concordância com resultados do teste padrão ouro. 

Para fins da metodologia da pesquisa foi utilizado o modelo de Design 

Science Research (HEVNER, 2007) e métodos para o desenvolvimento de RNAP e 

de Lógica E . Entende-se que não há necessidade da aprovação de um comitê de 

ética para a realização deste estudo uma vez que, mesmo envolvendo informações 

sobre seres humanos, tratam de dados anonimizados pela Lei Geral de Proteção de 

Dados-LGPD e disponíveis para estudos em uma iniciativa colaborativa internacional 

(NIR et al., 2018), de um repositório que apresenta dados públicos. 

A estrutura geral da tese é apresentada na Figura 1, com todas as etapas dos 

estudos realizados. 
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Figura 1 – Visão Geral da Tese 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Para fins de observações sobre dados sensíveis e aplicabilidade da IA no 

âmbito social, recorre-se à legislação vigente (Apêndice E) para verificar pontos que 

podem ser considerados importantes. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar imagens de câncer precoce de 

próstata baseado em ferramentas de inteligência artificial com uso Redes Neurais 

Artificiais Paraconsistentes, conceitos da Lógica E ; e categorizar seu grau de 

anormalidade (quase normal, quase anormal, anormal). 
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1.3 Objetivo Específicos 

 

a) Adequar uma arquitetura (Lógica E ) construída com técnicas 

computacionais de Inteligência Artificial a saber Rede Neurais Artificiais 

(RNA) para uso de imagens em diagnóstico de câncer precoce de 

próstata.  

b) Indicar a viabilidade e uso de técnicas limítrofes, Lógica E , RNA, RNAP 

em imagens de câncer precoce de próstata como apoio aos especialistas 

no processo decisório na Rede Neural. 

c) Categorizar o grau de anormalidade de tumores por imagens de biópsias 

de próstata com características limítrofes entre câncer e não câncer 

(benignas) segundo a observação exclusiva humana de observador 

experiente com base em registro de diagnóstico definitivo com padrão-

ouro (exame imuno-histoquímico). 

d) Definir categorização como grau de anormalidade, distribuídas em três: 

quase normal, quase anormal e anormal usando imagens de câncer 

precoce de próstata por meio do Algoritmo Para-Analisador como apoio 

na tomada de decisão por especialistas. 

e) Observar a conformidade e legislação sobre o uso de técnicas de 

Inteligência Artificial em ciência aplicada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O texto a seguir apresenta a pesquisa bibliográfica e as elucidações dos 

conceitos envolvidos na Tese.  

 

2.1 Próstata  

 

No conceito descrito pelo INCA (2021), o órgão próstata está localizada 

abaixo da bexiga e à frente do reto, envolve a parte da uretra como canal de 

eliminação de urina armazenada pela bexiga por ser exclusiva do sexo masculino. 

Outra função é produzir parte do sêmen com espermatozoides, liberado durante o 

ato sexual. 

Pesquisas mostram que a vigilância na acurácia de diagnosticar a doença em 

câncer de Próstata é constante (MELO et al., 2021) devido prognóstico impreciso e 

agressividade da doença, o que requer estudos para que os diagnósticos sejam 

realizados de forma mais precisa. 

 

2.2 Câncer de Próstata no Brasil 

 

O sistema de saúde tem recebido investimento em procedimento para atender 

o forte crescimento de novos casos em câncer precoce de próstata. Nos relatórios 

do Instituto Nacional de Câncer-(INCA, 2021) no Brasil em 2020 foram registrados 

65.840 (29,2%) de novos casos de incidência estimada em diagnósticos conforme a 

localização primária. do tumor (Próstata). 

 

2.3 Diagnóstico em Câncer Precoce de Próstata  

 

Um dos processos de diagnostico para câncer precoce de próstata dá-se por 

meio de imagens extraídas com ajuda de instrumento óptico (microscópio) são 

analisadas como forma de classificação. Esse instrumento tem capacidade de 

ampliar imagens de objetos muito pequenos. 

Porém, a triagem é feita rotineiramente com exame de sangue feito com 

protatic specific antigen -PSA e somente então opta-se pela biopsia afim de 

identificar o diagnóstico. Assim não ocorrendo o diagnóstico classificado por 
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especialistas como incertos ou Atypical Small Acinar Proliferation-ASAP faz-se 

necessário recorrer ao exame imuno-quimico. O termo ASAP é usado quando há 

incertezas da lesão pois não preenchem os critérios morfológicos que permitam 

concluir um diagnóstico definitivo. 

 

2.3.1 Diagnóstico de câncer por biopsia 

 

Nos relatórios do INCA (2021) indicam que o diagnóstico por biópsia é uma 

indicação médica quando os níveis de PSA, tornam-se elevados. A biópsia é uma 

amostragem do órgão, obtido através de uma agulha grossa, guiada por 

ultrassonografia, sob anestesia, por médico radiologista ou urologista. 

Pesquisadores (LÖBLER et al., 2012) mostram que na possibilidade de 

conduzir a investigação pela análise de prognóstica o especialista utiliza-se três 

variantes: estadiamento, PSA e o Escore de Gleason. 

Estudo observado pelo médico patologista Gleason e Mellinger (2002) criou a 

escala que classifica a citoarquitetura tecidual pelas características: tamanho, forma 

irregularidade, estruturas patológicas (estroma), uniformidade, beirada da célula. O 

principal objetivo da escala é identificar o provável crescimento (taxa) e tendência ao 

espalhamento da doença. A graduação (Tabela 1) é definida pelas características 

que podem ser desde o Grau 1 menos agressivo com prognóstico melhores até 

Grau 5 com maior agressividade e prognóstico piores. 

 

Tabela 1 – Grau e Características Escore de Gleason 

Grau  Características 

1  Células uniformes e pequenas, formação de glândulas regulares, pouca variação 
de tamanho e forma, com bordos bem definidos, densamente agrupadas, 
distribuídas homogeneamente e com pouco estroma. 

2  Células variam mais em tamanho e forma, glândulas uniformes frouxamente 
agrupadas e com bordos irregulares. 

3  Células variam ainda mais em tamanho e forma, glândulas muito pequenas, 
uniformes, anguladas ou alongadas, individualizadas e anarquicamente espalhadas 
pelo estroma. Podem formar massas fusiformes ou papilíferas, com bordas lisas. 

4  Muitas células fusionadas em grandes massas amorfas ou formando glândulas 
irregulares, distribuídas anarquicamente, com infiltração irregular e invasão de 
tecidos adjacentes. As glândulas podem apresentar células pálidas e grandes, com 
padrão hipernefroide. 

5  Tumor anaplásico. Células agrupadas em grandes massas com invasão dos 
órgãos e tecidos vizinhos, podendo exibir necrose central. A diferenciação 
glandular pode não existir, exibindo um padrão de crescimento infiltrativo do tipo 
células soltas. 

Fonte: Gleason e Mellinger (2002). 
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Diante de características multifocais da doença encontram-se pelo menos 2 

graus distintos na biópsia e a soma de ambos é dado coma pontuação final. Se três 

ou mais são encontradas na mesma amostra utiliza-se padrões: Bem diferenciado 

(Gleason 2-4), Intermediário (Gleason 5-6), pouco diferenciado Gleason (7), 

Indiferenciado (Gleason 8-10). 

O especialista patologista avalia o fragmento de tecido obtido no 

procedimento à busca de alterações celulares e classifica a amostra em benigna e 

maligna, ou câncer. Há situações limítrofes, em que as características de 

malignidade não são claras, sendo classificadas como atipias de significado 

indeterminado, ou seja, ASAP, então indica-se o exame imuno-histoquímico para 

diagnóstico definitivo. 

Pesquisas (BALANCIN et al., 2020) sobre imuno-histoquímica relatam que se 

pode evitar uma re-biópsia na maioria dos casos de ASAP e também como auxílio 

no diagnóstico de câncer da próstata. Estudos (CARAPEBA; HASHIMOTO; NAI, 

2009) indicam biópsia prostática na presença de nódulos prostáticos e 

concentrações de PSA acima de 4 ng/mL. 

Outros conceitos que colaboram para testes de diagnóstico estão a curva 

ROC, Valor Preditivo Positivo, Valor Preditivo Negativo, Sensibilidade, 

Especificidade. O teste de Especificidade é usado para validar o diagnóstico positivo 

com capacidade de identificar um evento verdadeiro (validar o falso positivo) na 

amostra observada. Vale ressaltar que se pode usar (sensibilidade e especificidade 

expressos em valores) valores preditivos positivos (VPP) e negativos (VPN) para 

confirmar e identificar pacientes positivos e negativos respectivamente. Outra forma 

é utilizar o conceito de acurácia para identificar os verdadeiros positivos e 

verdadeiros negativos de uma amostra. 

Demais estudos devem buscar entendimento que apoiará especialistas 

médicos (profissional generalista da área da saúde de alguma atividade ou função 

específica que busca diagnosticar, tratar e curar enfermos) na tomada de decisão 

em definir o prognóstico baseado em estudos de diagnósticos. 

 

2.4 Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E  

 

A Lógica Paraconsistente faz parte das chamadas lógicas não clássicas 
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(ABE, 2015), pois contém disposições contrárias a alguns dos princípios básicos da 

Lógica Aristotélica, como o princípio da contradição.  

A lógica surgiu com o reconhecimento pela comunidade científica (ABE; 

AKAMA; NAKAMATSU, 2015) do lógico polonês J. Łukasiewicz, nascido em 1878, e 

do filósofo russo N. A. Vasilév, nascido em 1910, considerados predecessores da 

Lógica Paraconsistente. Em meados de 1948, o polonês S. Jaśkowski, discípulo de 

J. Łukasiewicz, estudaram sobre cálculo proposicional paraconsistente. Em meados 

de 1950, S. Jaśkowski e o brasileiro matemático lógico N. C. A. da Costa estudaram 

a contradição na estrutura lógica ficando conhecidos como os fundadores da Lógica 

Paraconsistente-LP.  

No mundo contemporâneo, exige-se cada vez mais no cotidiano a 

manutenibilidade do uso constante em aplicações com Lógica Clássica embutidas 

em equipamentos computacionais que nos permitem obter apenas dois resultados 

de forma binária (0 ou 1), ou, mesmo qualitativamente, bom ou ruim.  

Existem outras lógicas conhecidas como não clássicas que permitem tratar 

diversos resultados, tais como possíveis, prováveis e remotos. Isso, certamente, vai 

além da Lógica Clássica, que permite apenas dois resultados. A Lógica 

Paraconsistente derroga alguns dos princípios básicos da Lógica Aristotélica, tais 

como o princípio da contradição. Na Lógica Paraconsistente, uma sentença e a sua 

negação podem ser ambas verdadeiras (DA COSTA,1994). 

A Lógica E  trata proposições do tipo p (μ, λ). Essa representação na Lógica 

Paraconsistente dá-se pelos indicadores de graus de evidência favorável e evidência 

contrária, respectivamente, valores (μ, λ) estão. limitados entre 0 e 1. 

Na perspectiva de entender a entrada, processamento e saída, observa-se 

que dados de entrada permitem o uso de técnicas com conectivos de minimizar e 

maximizar, pois permitem obter estados resultantes de saída. Nesta etapa, logo 

após consolidar a aplicabilidade da maximização e minimização, obtém-se graus de 

certeza e incerteza (Figura 2), como segue: 

● Grau de Certeza: Gce (μ, λ) = μ - λ 

● Grau de Incerteza: Gin (μ, λ) = μ + λ – 1 
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Figura 2  –  Reticulado com graus de certeza e incerteza 

 
Fonte: Abe (2015). 

 

Na representação do reticulado, visualiza-se os seguintes estados (Tabela 2) 

lógicos:  

 

Tabela 2 – Estados Extremos 

item Símbolo Estados Extremos 

01 V Verdadeiro 

02 F Falso 

03 T Inconsistente 

04 ┴ Paracompleto 

Fonte: Adaptado de Abe (2015). 

 

Observam-se no reticulado (Figura 2), estados extremos e não extremos, que 

permitem explorar informações e extrair resultados para um importante apoio no 

momento de tomar decisão com resultados adicionais, entre os quais, do primeiro ao 

oitavo (Tabela 3), foram identificados os estados não extremos: 
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Tabela 3 – Estados não Extremos 

Item Símbolo Estados não extremos 

01 QV→T Quase verdadeiro tendendo ao inconsistente. 

02 QV→┴ Quase verdadeiro tendendo ao paracompleto. 

03 QF→T Quase falso tendendo ao inconsistente. 

04 QF→┴ Quase falso tendendo ao paracompleto. 

05 QT→ V Quase inconsistente tendendo ao verdadeiro. 

06 QT→ F Quase inconsistente tendendo ao falso. 

07 Q┴→V Quase paracompleto tendendo ao verdadeiro. 

08 Q┴→F Quase paracompleto tendendo ao falso. 

Fonte: Adaptado de Abe (2015). 

 

Diante do conhecimento extraído pela Lógica E , e com o método 

paraconsistente de decisão (MPD) proposto nos estudos (CARVALHO; ABE, 2011), 

formata-se um cenário repleto de possibilidades no apoio à tomada de decisão com 

envolvimento de especialista. Inclusive, garante-se a possibilidade de investigar 

possíveis divergências no diagnóstico ou prognóstico em lesões de câncer. Neste 

contexto aplica-se o uso do Algoritmo Para-analisador. 

 

2.5 Neurônio Artificial 

 

O esquema simplificado do Neurônio Artificial, desde 1940 (MCCULLOCH; 

PITTS, 1943), é praticamente baseado em cálculos regressão logística (Figura 3). A 

técnica de regressão logística tem como objetivo produzir, a partir de um conjunto de 

observações, um modelo que permita a predição de valores tomados por uma 

variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis 

explicativas contínuas e/ou binárias. 

Etapa 0: “xn“: x1, x2, x3, são entradas (dados) do neurônio. 

Etapa 1: z é a função de ativação calculado pela equação linear: wT.xn + b. 

 “w” e “b” são parâmetros conhecidos como pesos. 

Etapa 2: “a” é função Sigmoide calculado por σ(z). 
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Figura 3 – Esquema simplificado Neurônio Artificial 

 
Fonte: Adaptado  de Mcculloch e Pitts (1943). 

 

Diante do estudo, aprofundou-se no detalhe das características de quatro 

funções em relação ao comportamento do neurônio diante da arquitetura neural. 

Tem-se a Função de ativação Sigmóide, Função de ativação Tanh-hiperbólica, 

Função de ativação Unidade Linear Retificada-ReLU e Função de ativação Unidade 

Linear Retificada ReLU-Leaky. 

A primeira, Função de ativação Sigmoide σ(z): (variando de 0 até +1): notação 

de ativação usada em função linear. Para cada z grande tem-se σ(z): = 1; E para z 

pequeno ou tendendo a pequeno tem-se σ(z)≈0. No treinamento, a sigmoide em 

média fica em torno de 0,5. Geralmente usada somente na camada Saída quando 

se está esperando um binário.  

Ainda na Função de ativação Sigmoide σ(z): 𝝈(z) = 1/(1+e^(-z)), pode-se ter o 

“z” tendendo a infinito quando o valor da função tende a 1 e, analogamente, 

conforme a função tende a menos infinito, o valor da função tende a zero. Assim, 

tem-se a função sigmoide representada na ferramenta GeoGebra (Figura 4) sempre 

resulta no valor entre zero e um. 

 

Figura 4 – Função Sigmóide 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A segunda, Função de ativação Tanh-hiperbólica (variando de -1 até +1): 

notação de ativação usada em função não linear. Geralmente usada na camada 

Saída e oculta (aprendizagem) pois na tanh fica próximo de 0,0. 

A terceira, Função de ativação Unidade Linear Retificada ReLU: notação de 

ativação usada em função não linear. Geralmente usada na camada oculta 

(aprendizagem). 

A quarta, Função de ativação Unidade Linear Retificada ReLU-Leaky (max): 

notação de ativação usada em função não linear. Geralmente usada na camada 

oculta (aprendizagem), tem-se σ(z): = 0,01; 

Em meados de 1943, os pesquisadores (MCCULLOCH; PITTS, 1943) do 

sistema nervoso e teoremas de matemática, modelaram o primeiro neurônio 

biológico artificial (Figura 5) e seus respectivos cálculos lógicos. 

Entradas (X1, X2, ..., Xn) são dados coletadas conforme a definição dentro de 

um contexto que estão associados aos respectivos Pesos (Wk1, Wk2, ..., Wkp), 

conhecidos como “Pesos Sinápticos” a fim de balancear as devidas entradas.  

O termo bias (bk) representa a combinação linear de sinas de entrada seguido 

da função somatória (∑), permitindo um valor (uk) para ser liberado pela função de 

ativação (ᵠ) como resultado na saída (Yk). Visualizado a seguir:  

 

Figura 5 – Esquema de Neurônio Artificial 

 
Fonte: Mcculloch e Pitts (1943). 

 

Neurônio Artificial são microestruturas baseadas nos neurônios biológicos. 

Inicialmente, o neurônio artificial (Figura 5) recebe sinais de entrada e atribui pesos 

aos mesmos; em seguida, é feito o somatório desses valores e, por fim, o valor 

resultante é submetido a uma função de ativação (ᵠ) que permite a saída do valor 

(uk). 
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2.6 Tipo de Rede Neurais 

 

Uma rede neural artificial (RUSSEL; NORVIG, 2004) caracteriza-se pelo 

conjunto de neurônios artificiais capazes de aprenderem por experiências com muito 

treinamento, podendo variar conforme a complexidade.  

Uma camada de neurônio pode ser reconhecida como camada de: entrada, 

intermediária (oculta) ou saída. Uma arquitetura (HAYKIN, 2001) de rede neural 

somente torna-se possível pela definição de camadas as quais permitem obter 

solução de problemas. 

Pesquisas (VAN VEEN, 2016) mostram a cada dia o surgimento de novos 

tipos de redes neurais artificiais formalizadas em arquiteturas. Cada arquitetura (são 

caracterizadas conforme definições específicas de núcleo, camadas, entradas, 

convolução) deve ser pensada conforme a adequação à capacidade de solução de 

problemas complexos. Arquiteturas básicas e complexas, tais como: 

 

 Perceptron (P), Feed Forward (FF),  

 Radial Basis Network (RFB),  

 Deep Feed Forward (DFF),  

 Recurrent Neural NetWork (RNN),  

 Perceptron (P),  

 Feed Forward (FF),  

 Radial Basis Network (RFB),  

 Deep Feed Forward (DFF),  

 Recurrent Neural NetWork (RNN),  

 Long / short term memory (LSTM),  

 Gated recurrent units (GRU),  

 Autoencoders (AE),  

 Variational autoencoders (VAE),  

 Denoising autoencoders (DAE),  

 Sparse autoencoders (SAE),  

 Markov chains (MC or discrete time 

Markov Chain, DTMC),  

 Hopfield network (HN),  

 Boltzmann machines (BM),  

 Restricted Boltzmann machines 

(RBM),  

 Deep belief networks (DBN),  

 Convolutional neural networks 

(CNN or deep convolutional neural 

networks, DCNN),  

 Deconvolutional networks (DN),  

 Deep convolutional inverse 

graphics networks (DCIGN),  

 Generative adversarial networks 

(GAN),  

 Liquid state machines (LSM),  

 Extreme learning machines (ELM),  

 Echo state networks (ESN),  

 Deep residual networks (DRN),  

 Neural Turing machines (NTM), 

 Differentiable Neural Computers 

(DNC),  

 Capsule Networks (CapsNet),  

 Kohonen networks (KN, also self 

organising (feature) map,  

 SOM e SOFM,  

 Attention networks (AN). 
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As Redes Neurais Artificiais-RNA com aprendizado não supervisionado são 

caracterizadas por não conhecerem os resultados na etapa de treinamento. Redes 

com aprendizado supervisionado são redes cujos resultados obtidos durante a etapa 

de treinamento são comparados com os resultados esperados, permitindo calcular o 

erro gerado da etapa de backpropagation. 

 

2.7 Aprendizagem de Máquina 

 

A capacidade de aprendizagem diante da grande quantidade de dados deve-

se ao aprendizado de máquina (ML) por ensinamento com uso de histórico, 

observações, características (padrões) específicas e suposições diferentes para 

identificar sobre o que deveria ser identificado e reconhecido (SOUZA; ABE, 2015). 

Somente tal aprendizagem torna-se possível quando os dados são usados como 

representação do mundo ou modelos matemáticos que possam ser representados 

para identificar padrões ou até mesmo uma previsão.  

O Aprendizado dá-se por algoritmos aplicados em grande escala nos 

sistemas de recomendações (possíveis ou prováveis). Os recursos (aprender, 

decidir etc.) de categorização diferenciam como deve ser a usabilidade do 

aprendizado de máquina, além de sua classificação de aprendizado supervisionado 

e não supervisionado. 

A classificação como aprendizado supervisionado se caracteriza pela 

extração de detalhes oriundos do mundo real e seus rótulos na busca de tentativas 

como respostas aceitáveis de sucesso ou fracasso, com ou sem auxílio de 

especialista; como resultado, define-se estatisticamente por uma decisão de um dos 

rótulos.  

No modelo não supervisionado, geralmente sem dados rotulados e na 

tentativa de inferir alguma estrutura a partir desses dados, propõe-se o rótulo por 

tentativa e erro como predição. Este modelo exige-se infraestrutura adequada. 

Outro modelo seria utilizar a técnica de aprendizagem por reforço (peso de 

sucesso ou fracasso) que aumenta a precisão no aprendizado conforme maior 

exposição e exploração dentro das características do mundo até alcançar o objetivo. 

Observou-se na internet a priorização de coletar dados de forma 

indiscriminada e sem a preocupação com a sua qualidade para tomada de decisão. 
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Essa alta qualidade corrobora ser o caminho a ser explorado por técnicas 

estatísticas simples, aprendizagem por reforço ou mesmo aprendizado profundo 

(Regressão Linear).  

O modelo de aprendizado profundo tem como base a exploração de inúmeros 

(milhares) rótulos, porém quando os dados não têm qualidade haverá sempre a 

necessidade de interpretar o que ocorre no sistema projetado. 

Diante do crescimento do uso de Inteligência Artificial, empresas deparam 

com problema na produção de sistemas sem requisitos de usabilidade, pois ocorrem 

casos em que, após ter sido treinado por alguma das técnicas de aprendizagem, 

então cabe aos engenheiros de dados decidir pela continuidade do entendimento 

das falhas ou produzir um novo sistema para interpretar a previsibilidade precisa e 

extrair algo útil. 

A construção de modelos matemáticos tem evoluído muito a ponto de gerar 

reflexões da aplicabilidade na geração de possíveis problemas sociais, que vão 

desde sua disponibilidade, coleta e uso dos dados com transparência social, além 

de garantir que os dados sejam suficientemente representativos e com qualidade. 

As pesquisas em modelos matemáticos estacionaram em áreas que traduzem 

enormes ganhos financeiros (publicidade, mercado financeiro etc.) para empresas. 

Por outro lado, abrem-se novas oportunidades com grande potencial em áreas da 

agricultura, logística e de impacto social, ainda timidamente exploradas. 

Espera-se que a tecnologia em aprendizagem de máquina seja aplicada 

diante de princípios que considerem finalidade, consentimento e transparência, com 

o objetivo de permitir a utilização dos modelos para a tomada de decisões de forma 

justa, tornando-nos parte de uma sociedade melhor. 

 

2.8 Algoritmo Para-Analisador 

 

Em estudos feitos por pesquisadores, aplicou-se (ABE et al., 2011) o 

algoritmo Para-Analisador, que tem como objetivo apoiar a análise de proposições 

da Lógica E , levados em consideração valores limites tanto para controle da 

certeza como controle na contradição, os quais não estão vinculados aos princípios 

lógicos. 
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Em relação aos valores de limites externos superiores e inferiores, sabe-se 

que, quando próximos do limite estabelecido, podem determinar, durante a análise 

de proposições, o quanto o resultado da análise muda, podendo ser considerada 

como verdadeira ou falsa.  

Quando se trata de uma determinada análise proposicional (ABE et al., 2011), 

em que o valor do grau de certeza resultante chega a se aproximar de forma 

representativa ao valor superior de controle de certeza, tão logo deve ser 

identificada uma característica na proposição analisada que pode ser considerada 

como verdadeira ou falsa (ABE et al., 2011).  

Na pesquisa realizada (ABE et al., 2011), o mesmo deve ser aplicado aos 

valores superiores e inferiores de controle contradição quando o grau de contradição 

resultante se encontra elevado a ponto de caracterizar uma análise que permite ser 

considerada indeterminada ou inconsistente. 

Em cada ponto de interpolação no reticulado (Figura 2) entre as regiões dos 

graus de certeza e contradição, torna-se factível dentro da estrutura da Lógica E  a 

recepção de valores limites que correspondem a estados resultantes para uma 

possível análise. A composição de valores limites de graus de certeza e contradição 

para atender a uma análise dentro da proposição estudada permite o 

desenvolvimento do algoritmo (Figura 6) Para-Analisador (ABE, 2010).  

No processo de descrever limites em cada região, surgiram tratativas 

possibilitando resultados para análises e sentenças que culminam com destino à 

evolução na implementação de algoritmos em linguagens computacionais (Figura 6). 

O algoritmo computacional Para-Analisador tornou-se uma poderosa ferramenta nos 

avanços da tecnologia aplicada em soluções propostas pelo uso da lógica e Redes 

Neurais Artificiais Paraconsistentes-RNAP. 
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Figura 6 – Algoritmo Para-Analisador 

* 

/ Definições dos valores*/ 

Vscc = C1         */ Definição do valor superior de controle de certeza 

Vicc = C2          */ Definição do valor inferior de controle de certeza 

Vsci = C3          */ Definição do valor superior de controle de contradição 

Vici = C4           */ Definição do valor inferior de controle de contradição 

*/ Variáveis de entrada*/ 

μ1,  μ2 

*/ Variáveis de saída */ 

S1   */ Saída discreta 

S2a */ Saída analógica 

S2b */ Saída discreta 

*/ Expressões Matemáticas*/ 

Sendo: 0 μ1  1 e 0 μ2  1 

Gct = μ1+ μ2 -1  

Gc = μ1- μ2  

 

*/ Determinação dos dados Lógicos Extremos*/ 

Se     Gc      C1     então     S1 = V 

Se     Gc      C2     então     S1 = F 

Se     Gct      C3     então     S1 = T 

Se     Gct      C4     então     S1 = ⊥ 

 

*/ Determinação dos dados Lógicos Não Extremos*/ 

Para     0      Gc      C1       e       0      Gct      C3      

                  se     Gc      Gct     então     S1 = QV→T 

                                        senão     S1 = T→V 

Para     0      Gc      C1       e       C4      Gct      0      

                  se     Gc      |Gct|     então     S1 = QV→⊥ 

                                        senão     S1 = ⊥→V 

 

Para     C2      Gc      0       e      C4      Gct      0      

                  se     |Gc|      |Gct|     então     S1 = QF→⊥ 

                                        senão     S1 = ⊥→f 

 

Para     C2      Gc      0       e       0      Gct      C3      

                  se     |Gc|      Gct     então     S1 = QF→T 

                                        senão     S1 = T→F 

                               Gct = S2a  FIM 

Fonte: Da Silva Filho (2012). 
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O algoritmo Para-Analisador traduz a análise paraconsistente por meio do 

exame dos valores dos graus de evidência favorável, evidência contrária, resultando 

em possíveis cálculos de valores utilizando graus de Contradição e de Certeza por 

(ABE, 2015). Os passos (Figura 6) devem ser definidos e descritos ao implementar o 

algoritmo computacional Para-Analisador:  

O matemático e probabilista britânico T. Bayes, na segunda metade do século 

XIX, enriqueceu a teoria do Cálculo de Probabilidades com a introdução do conceito 

de probabilidade a posteriori, ou probabilidades das causas de resultados já 

acontecidos. Muito tempo depois, na primeira metade do século XX, essa ideia foi 

devidamente considerada para introduzir modificações nas distribuições da 

probabilidade que caracterizam estados de uma natureza de interesse, sendo essa 

ideia a base para o estabelecimento de uma linha de pensamento estatístico que 

ficou conhecida como Estatística Bayesiana. Esta é baseada no conceito de 

inferência bayesiana, em complementação às ideias da chamada Estatística 

Clássica, que teve como expoentes nomes famosos como os de Fisher, Neyman e 

Pearson.  

A vertente clássica é aquela que se baseia na inferência sobre aspectos 

populacionais realizada a partir de amostras probabilísticas retiradas do universo de 

interesse (BEKMAN; COSTA NETO, 2009). O Algoritmo Para-Analisador permitiu 

avançar nas aplicações da Lógica Paraconsistente e desenvolver estudos na área 

da Saúde, inclusive em especialidades médicas Análise Cefalométrica por (ABE, 

LOPES; ANGHINAH, 2007), Redes Neurais, Robótica. 

 

2.9 Produção de conhecimento 

 

Em meados de 1996, o norte-americano Simon (1996), propõe sistemas 

devem ser adaptados ao ambiente. Dessa forma, usa-se como definição de Design 

Science, uma ferramenta que permite diferenciar o natural do artificial, pois tudo que 

se produz pelo conhecimento para alcançar um objetivo, solucionar um problema, 

projetar algo novo ou alterá-lo são características que identificam as ciências do 

artificial, também conhecidas como ciências do projeto ou ciências da engenharia.  

Simon (1996) destaca que a busca constante pelo tomador de decisão em 

almejar a solução ótima no mundo real não descarta a aceitabilidade de soluções 

satisfatórias e próximas da realidade. 
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As ciências do artificial preocupam-se não somente com a aplicabilidade do 

conceito, mas também com o processo do conhecimento (VAISHNAVI; KUECHLER, 

2021) sobre como projetar respostas na melhoria de sistemas ou novos artefatos 

que agreguem algo à evolução humana, expandindo-se na sociedade e 

organizações. No fluxo (Figura 7) do conhecimento, tem-se as etapas e saídas. 

 

Figura 7 – Metodologia Geral da Estratégia em Design Science Research 

 
Fonte: Adaptado por Vaishnavi e Kuechler (2021). 

 

Os fatores de rigor e relevância (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR ANTUNES, 

2014) devem garantir o sucesso da pesquisa (Figura 8). O rigor caracteriza-se pela 

constante contribuição na geração e atualização da base de conhecimento por área.  

A relevância entendida e aceita pelos colaboradores envolvidos beneficia-se 

de resultados gerados pelo conhecimento adquirido na solução de problemas. Ainda 

que os colaboradores da Design Science Research não cheguem a um consenso, 

Dresch, Lacerda e Júnior Antunes (2014) consideram essa metodologia adequada à 

condução de pesquisas em informação, tecnologia e engenharia.  

Na aplicação da metodologia Design Science Research (DRESCH; 

LACERDA; JÚNIOR ANTUNES, 2014), existem quatro categorias (Aplicação, 

Métodos de Investigação, Problematização e Teorização) e seis subcategorias 
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(Arquitetura, Ciências Sociais, Educação, Engenharia, Gestão, Sistema de 

Informação). 

 

Figura 8 – Categorias e Subcategorias para Análise dos Artigos 

 
Fonte: Dresch, Lacerda e Júnior Antunes (2014). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada neste trabalho seguiu o paradigma Design Science 

Research. O pesquisador Hevner (2007) define que em cada ciclo deve ser 

correspondido pela relevância (primeiro ciclo) do assunto abordado.  

No segundo ciclo, um processo deve ser buscado para resolver o problema 

de acordo com relevância, requisitos e critérios levantados. E finalmente, fomentar a 

geração de conhecimento pelo ciclo de rigor. 

A metodologia aplicada neste trabalho seguiu o paradigma Design Science 

Research. O pesquisador Hevner (2007) ressalta que ao final do ciclo, fomenta-se a 

geração de conhecimento pelo rigor (Figura 9). A metodologia Design Science 

Research-DRS segue o processo no envolvimento desde o ambiente até a geração 

da base de conhecimento. 

 

Figura 9 – Relevância e rigor na Design Science Research 

 
Fonte: Dresch, Lacerda e Júnior Antunes (2014). 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Os ensaios (Figura 10) tiveram início a partir de uma RNA com duas 

camadas, contendo dois neurônios de entrada e dois na saída.  
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Figura 10 – Arquitetura de Neurônio Artificial 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A primeira etapa da pesquisa está na análise de neurônios Paraconsistentes 

atuando em rede com técnicas da retropropagação (backpropagation) que consiste 

em uma série de etapas para a atualização dos pesos de uma rede neural artificial. 

Ela pode ser visualizada na Figura 12:  

● Forward pass, onde a rede segue seu fluxo normal para o treinamento. 

● Loss function, etapa do cálculo do erro. 

 

Na segunda etapa, desenvolve-se a possibilidade no estudo de pesquisa 

futuras utilizando tecnologias integradas com desenvolvimento de software (LUTZ, 

2013), ambiente web, sistema gerenciador de banco de dados, linguagens técnicas 

de programação Python (MCKINNEY, 2018), e IA com a Lógica E proposta por 

Akama (2016). Assim como a integração por camadas: As fully connected layers 

(totalmente conectadas) que são tipos de redes cujos neurônios estão totalmente 

conectados as próximas camadas. 

Para prosseguir na solução sistêmica com uso da técnica Minimum Viable 

Product - MVP. No âmbito da pesquisa, passos foram pesquisadas nas etapas, a 

saber: 

● Revisão literária em artigos e bibliografia em rede neural, 

● Lógica Não Clássica: Lógica Paraconsistente,  

● Fluxograma do algoritmo Paraconsistente, 

● Aplicação da Lógica E , 

● Processo Unificado de Desenvolvimento de Software, 

● Ferramentas Tecnológicas (Framework), 

● Sistema de Apoio à Tomada de Decisão (CARVALHO; ABE, 2011). 
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3.2 Aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E   

 

As etapas da ferramenta pelo Método Paraconsistente de Decisão-MPD 

(CARVALHO; ABE, 2011) para alcançar os objetivos nasceram da percepção e da 

importância de organizar o entendimento do problema com a implementação da 

Lógica E , que foi explanada em seis etapas (Definição, Transformação, Cálculo, 

Parametrização, Processamento e Auxílio à Decisão).  

Em cada etapa possui os respectivos subitens necessários para o sucesso de 

uma estruturação da ferramenta tecnológica focada no apoio à tomada de decisão. 

Para tanto usou o processo de categorização de amostras não conclusivas e assim 

definiu-se o grau “quase normal” como sendo imagens “Não Câncer pela Lógica E ”, 

o grau “quase normal” como sendo “Tendência de Câncer pela Lógica E ”, grau 

“anormal” como sendo “com Câncer pela Lógica E ” e assim apoiar na identificação 

de casos descartados.  

As etapas descritas (Tabela 4), têm como objetivo facilitar o entendimento da 

aplicabilidade da Lógica E  ao implementar o sistema como um auxílio na tomada de 

decisão de diagnóstico, prognósticos em Neoplasia. As etapas viabilizam a 

aplicabilidade da Lógica E  em algoritmos computacionais. 

 

Tabela 4 – Processo da aplicação pela Lógica E  em RNA 

Item Etapa SubItem 

1 Definição Definir Proposição; definir fatores; definir seção; definir base 

de dados; 

2 Transformação Gerar Normalização; Coletar Evidências (favorável e 

desfavorável); 

3 Cálculos Calcular Maximização; Calcular Minimização; 

Calcular evidência (Min resultante, Max resultante); 

Calcular Grau (Gce: Certeza, Gco: Contradição); 

Calcular variável Análise Global (BGce, BGco) 

4 Parâmetros Parametrizar valores limites; 

5 Processamento Processamento do algoritmo Para-Analisador; 

6 Suporte à decisão Auxílio na tomada de decisões; 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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3.3 Base de Dados com imagens de Câncer de Próstata 

 

Estudos iniciais realizados durante a pesquisa de Nir et al. (2018), utilizou-se 

bases empregadas imagens disponíveis em banco de dados público de imagens 

microscópicas de biópsias (KARIMI, 2020), com áreas de câncer precoce de 

próstata e benignas, sem câncer, munidas dos dados imunohistoquímicos, 

considerado padrão-ouro.  

A captura das imagens foi previamente padronizada por câmera científica 

dedicada. Trata-se de dados previamente validados e anotados por médicos 

patologistas. O uso de imagens de câncer precoce de próstata foi utilizado para 

teste no padrão-ouro que serve de comparação por parte de outros testes, com a 

finalidade de avaliar a exatidão dos mesmos, em resultados que nos assegurem o 

máximo de acertos de forma a estabelecer o diagnóstico real. 
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4 DESENHO COMPUTACIONAL 

 

Para que possa mensurar um algoritmo computacional se faz necessário 

utilizar metodologias de gerenciamento de projeto e de engenharia de software 

(PRESSMAN, 2010) a fim de elicitar, junto ao propósito, informações de todos os 

tipos de requisitos e para definir a modelagem de sistemas com uso da técnica 

Linguagem Unificada de Modelagem – UML (SBROCCO, 2011) faz saber conceitos 

estudados neste trabalho. 

O padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller) reforçou a 

implementação em três camadas (GABARDO, 2012) do sistema: 

● Model: Camada de comunicação com o banco de dados MySQL, pelos 

comandos de CRUD (inserir, pesquisar, atualizar, excluir). 

● View: Camada de apresentação (interface de usuário) responsável pela 

exibição de informações. 

● Controller: Camada de negócio para controle do sistema baseado em 

lógica e regras de negócio. 

 

O desenho utilizado na prática como processos ágeis permitiu-se construir 

algoritmo computacional. 

 

4.1 Características de Classificação 

 

As características iniciais das imagens de câncer de próstata utilizadas neste 

trabalho são desde a quantia de Lâminas de prostatectomia, tecido benigno, tecido 

maligno, até análise com características de grau Gleason multifocais da doença. 

 

4.2 Estudos de Redes Neurais Artificiais 

 

Este projeto se concentra no tratamento de situações encontrado no processo 

de tomada de decisão. No contexto do conhecimento em Lógica E  e com o MPD 

proposto nos estudos (CARVALHO; ABE, 2011), um cenário é enquadrado com 

possibilidades de apoiar a tomada de decisão de forma a que os especialistas 

alcancem um prognóstico de forma mais plausível.  
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4.3 Neurônio Artificial Paraconsistentes (NAP) 

 

Conforme a evolução da pesquisa, entendeu-se que as desvantagens tanto 

da função Sigmoide quanto da hiperbólica ocorrem no momento em que, o “z” for 

muito grande ou muito pequeno, sua derivação ou inclinação vai ser muito pequena, 

podendo retardar a descida do gradiente o qual reflete diretamente na performance 

de aprendizagem. 

Neste contexto, propõe-se um desenho no conceito de Neurônio Artificial 

Paraconsistente que se baseia em neurônios artificiais de forma que a entrada 

(Figura 11) recebe sinais de no μ como evidência favorável. E, principalmente, para 

o cálculo da função de ativação utiliza-se a Lógica E . 

 

Figura 11 – Representação Simplificada do Neurônio Artificial Paraconsistentes 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O cálculo dar-se á pela Etapa 1, Etapa 2, computacionalmente por matrizes e 

vetores em pseudo-código (Tabela 5). 

Etapa 1: z é a função de ativação calculado pela equação linear: wT.xn + b. 

 “w” e “b” são parâmetros conhecidos como pesos. 

Etapa 2: “a” é função Sigmoide calculado por σ(z). 
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Tabela 5 – Linguagem Python 

Código Python Neurônio Descrição Funções Python 

from typing import List, 

Callable 

from util import dot_product 

 

  

class Neuron: 

    def __init__(self, weights: 

List[float], learning_rate: float, 

activation_function: 

Callable[[float], float], 

derivative_activation_function

: Callable[[float], float]) -> 

None: 

        self.weights: List[float] 

= weights 

        self.activation_function: 

Callable[[float], float] = 

activation_function 

        self.derivative_activatio

n_function: Callable[[float], 

float] =  

   x1 
Entrada - entrada : lista : float 

 

wk1 

Pesos 

Sinápticos 

+ peso : lista : float 

+ peso_proprio : lista : float = 

peso 

bk Bias pesos 

uk 

Resultado da 

Somatória 

- taxa_aprendizagem : float 

-taxa_aprendizagem_proprio : 

float = taxa_aprendizagem 

φ(-) 

 

Lógica E  

Função 

Ativação 

- funcao_ativacao_proprio : 

float = funcao_ativação 

-

funcao_ativacao_derivada_pro

prio : float = 

funcao_ativacao_derivada 

θk Limiar pesos 

Σ Somatória Soma 

yk 

 

Saída 

- saida_area_reservada_ 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4.3.1 Rede Neural Artificial 

 

Estudos mostram que, dentre as dimensões que atendam à visão do negócio, 

existe o envolvimento de especialistas na tomada de decisão. O modelo lógico é 

representado por meio dos especialistas agindo a partir do conceito “Design 

Thinking”, em conjunto com a técnica Linguagem Unificada de Modelagem - UML, 

(SBROCCO, 2011), por sua vez representadas por diagramas de caso de uso. Na 

camada de negócio, permite-se elencar regras para controlar, processar e validar as 

ações e informações. Funcionalidades iniciais foram identificadas pelos casos:  
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● Manter dados. 

● Normalizar dados: permite ler dados e prepará-lo para uso da Lógica E  

no apoio à tomada de decisão pelo especialista. 

● Apoiar tomada de decisão: permite ao especialista decidir apoiado pela 

IA. 

 

4.3.2 Processos parciais e fundamentais para Rede Neural 

 

A convolução (Figura 12) consiste em uma multiplicação escalar entre duas 

funções, resultando numa terceira função. Inicialmente, a técnica baseou-se no 

algoritmo de detectores de características (linhas, bordas). 

Também foi inspirador o estudo sobre a observação da visão animal pelos 

pesquisadores Zhang, Zhao e Lecun (2015), aplicado em IA.  

Estas investigações comprovaram melhor eficiência na classificação de 

caracteres com uso de redes (aprendizado supervisionado) convolucionais. Diante 

dessas pesquisas, propõe-se que, na propriedade da linearidade de uma imagem, 

pode-se ressaltar características como bordas e linhas. Ao se obterem imagens com 

a técnica de convolução, tem-se a possibilidade de prosseguir com a classificação 

das mesmas. 

 

Figura 12 – Convolução de imagem 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4.3.3 Linguagem de modelagem e programação 

 

Na camada de banco de dados, optou-se pela criação do script de banco 

baseado no modelo lógico.  

Toda comunicação com o banco de dados MySQL, pelos comandos de 

CRUD (Inserir, pesquisar, atualizar, excluir) estão baseados nos pedidos da camada 

de apresentação e atendidos conforme regras de negócio. 

Conforme pedidos da camada de apresentação de início, definiu-se a 

modelagem para atender à camada de base de dados no projeto, escolheu-se 

utilizar tecnologia MVC como camada para apoiar a ferramenta de sistema em 

gerenciamento de banco de dados (SGBD) com fácil manipulação em ambiente web 

e, ao mesmo tempo, com escalabilidade e performance para futuras implementações 

em técnicas de Inteligência Artificial.  

 

4.4 Algoritmo Computacional  

 

Na construção da aplicação desenvolveu-se com técnicas de redes neurais 

artificiais em linguagem python e adaptações de algoritmos (KOPEC, 2019) validado 

na prática com aprendizado supervisionado com adaptações e parametrizações que 

atendesse o contexto: 

 Fonte main.py: Definição do núcleo Laplaciano, redes e convolução para 

tratamento de imagens, leitura de arquivos de planilha com dados sobre 

as imagens, camadas de rede, ciclos de treinamento. 

 Fonte convolucao.py: tratamento do núcleo para bordas e cores RGB 

(Vermelho, Verde e Azul). 

 Fonte util.py: tratamento de aprendizagem com a função de ativação 

sigmoide. 

 Fonte network.py: definição da arquitetura em camadas e principalmente 

o tratamento da saída pela Lógica E .  

 Fonte layer.py: tratamento dos dados em cada camada utilizando cálculos 

pela função de ativação, aprendizagem. 

 Fonte neuron.py: efetua cálculos matemáticos com tratamento em 

matrizes, orientações pela função de ativação até obter resultados. 

 Bibliotecas Python: tratamento de imagens, matrizes, convoluções 
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o import pandas as pd 

o import matplotlib.pyplot as plt 

o import numpy as np 

o import os 

o import cv2 

o import convolve 

o from typing  

o import List 

o from random 

o from math  

 

4.5 Ambiente e Ferramentas 

 

O ambiente local montado permitiu prover o desenvolvimento e 

funcionamento do sistema que segue padrões internacionais, conforme descritos no 

item 3 - Metodologia. A seguir, as ferramentas inicialmente utilizadas durante todo 

ciclo de vida do projeto: 

 Na construção da aplicação, optou-se pela interface IDE para o ambiente 

de desenvolvimento. Guido Van Rossum criou o Python em 1989. Ele 

trabalhava no Centrum Voor Wiskunde en Informatica no início dos anos 

1980, e seu trabalho era implementar a linguagem de programação 

conhecida como ABC (Figura 13). 

 

Figura 13 – Ambiente de Desenvolvimento  

 
Fonte: Autor. 
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● Plataforma Git: No controle de versão, primeiramente utilizou-se no 

sistema a plataforma Git (Git-2.18.0, empresa Linus Torvalds desde 2005) 

com ênfase na performance. Inclusive como legado deixou um histórico 

(CHACON; STRAUB, 2014) pela presença no projeto de desenvolvimento 

do sistema operacional Kernel Linux. Interpretador em linguagem Python. 

● Base de Dados: Inicialmente utilizou-se planilha como interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Resultados significativos que permitem mitigar incertezas em diagnóstico de 

câncer são constantemente almejados. Há casos que o especialista ao não 

classificar grande volume de imagens opta-se por fazer exame imuno-quimico e 

assim consegue-se fazer a classificação em benigno ou maligno. 

A seguir (Tabela 6) mostra-se uma classificação feita pela máquina com uma 

predição de maligno ou benigno com uma concordância de até 81% podendo assim 

auxiliar o especialista na tomada de decisão em diagnosticar casos de câncer 

precoce de próstata. 

 

Tabela 6 – Evolução dos Ensaios (Kernel 3) 

Alcance de 

58% 

Alcance de 

57% 

Alcance de 

58% 

Alcance de 

81% 

18 imagens 

de 31 

12 imagens 

de 21 

30 imagens 

de 51 

9 imagens 

de11 

TREINA: 70% TREINA:80% TREINA: 50% TREINA: 90% 

TESTE: 30% TESTE: 20% TESTE: 50% TESTE: 10% 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Elucidou assim pelo conceito da Lógica Paraconsistente na prática com a 

categorização do grau de anormalidade (quase normal, quase anormal, anormal) 

nos demais caso inconclusivos. 

 

5.1 Análise pelo Sistema 

 

Neste trabalho, a busca na literatura deu origem ao atendimento do objetivo 

específico “a”, assim como permitiu avançar nos demais objetivos específicos. 

Inicialmente dedicou-se na análise de uma das arquiteturas em RNA que resultaram 

na unificação de conceitos com neurônios artificiais paraconsistentes definidos pela 

escolha de uma arquitetura básica (Figura 14).  
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Figura 14 – Arquitetura (Python) de Neurônio Artificial Paraconsistente 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Na escolha de núcleos (Kernel) aplicado em rede neural com a técnica de 

convolução para adaptar o tamanho da imagem (Figura 15a, 15c) de Câncer 

Precoce de Próstata em modo convolucional tratada (Figura 15b) na resolução 

(240px X 182px). 

 

Figura 15 – Convolução usando imagem Câncer Precoce de Próstata  
a    b   c 

      
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Durantes ensaios percebeu-se que existe uma influência plausível capaz de 

melhorar os percentuais de concordância na identificação das imagens (Tabela 6), 

pela definição de núcleo de nitidez (Kernel3: [0, -1, 0], [-1, 5, -1], [0, -1, 0]) obteve-se 

alcances de 57%, 58%, até 81% na acurácia (validação de resultados conhecidos de 

câncer precoce de próstata e não câncer.) do prognóstico de imagem Câncer 

precoce de Próstata. O núcleo utilizado nos ensaios (Figura 16) da imagem. 

gradiente. 

Após os ensaios de testes (Figura 16) com “kernel” quatro, houve uma 

melhora (Tabela 7) significativa de 57%, 58% foi alcançada com as mudanças de 

parâmetros. 



48 
 

Figura 16 – Núcleo de Gradiente (sentido e a direção) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Na análise mais aprofundada, a porcentagem de concordância no diagnóstico 

aumentou para 81% (validação de resultados conhecidos), tendo um teto máximo 

com este kernel.  

 

Tabela 7 – Evolução dos Ensaios (Kernel 4) 

Alcance de 

57% 

Alcance de 

58% 

Alcance de 

58% 

Alcance de 

81% 

12 imagens 

de 21 

18 imagens 

de 31 

30 imagens 

de 51 

9 imagens 

de11 

TREINA: 80% TREINA:70% TREINA: 50% TREINA: 90% 

TESTE: 20% TESTE: 30% TESTE: 50% TESTE: 10% 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

No avanço da pesquisa e ajustes (Tabela 7) de parâmetros (Figura 17) 

utilizados como 70% treinamento e 30% teste, 80% treinamento e 20% teste, 90% 

treinamento e 10% teste, núcleo Laplaciano usado para detectar arestas (Kernel4), 

culminaram o emprego de RNA nas imagens e a Lógica E  teve-se resultados 81% 

de acurácia (validação de resultados conhecidos de câncer precoce de próstata e 

não câncer) plausíveis na acurácia dos prognósticos em Câncer Precoce de 

Próstata. 
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Figura 17 – Parâmetros de Núcleos RNA 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Os demais percentuais (19%) (Figura 18) identificados como incerto, foram 

aplicados a Lógica E  que corroboraram como inconsistência (contradição) e 

paracompleteza contemplados pela Lógica E . Diante dessa análise, foram 

categorizados no grau de anormalidade (quase normal 10%, quase anormal 5%, 

anormal 4%). 

 

Figura 18 – Categorização pela Lógica E  

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.2 Discussões  

 

No decorrer dos estudos avançou-se ao objetivo específico “a” descreve-se 

a importância da análise e conceitos com uso da tecnologia computacional (neurônio 

artificial paraconsistente, arquiteturas neurais artificiais). A análise de entendimentos 



50 
 

para transformação em fluxograma e uso de tecnologia computacional apoiados em 

Lógica E  para tomada de decisão, descrito no artefato (Apêndice A). 

 Autores: Luiz A. de Lima, Jair M. Abe, Angel A. G. Martinez, Liliam Sayuri 

Sakamoto, Luigi Pavarini de Lima. Application of architecture using AI in 

the training of a set of pixels of the image at aid decision-making 

diagnostic cancer. 25th International Conference on Knowledge Based 

and Intelligent Information and Engineering Systems (KES2021). 8th – 

10th September 2021 | Szczecin, Poland & Virtual. IS27: Reasoning-

based Intelligent Applied Systems. Procedia Computer Science. 

http://kes2021.kesinternational.org/cmsISdisplay.php 

 

O fomento em IA deu-se por estudos de processos para melhor condução do 

trabalho entre especialistas e trazer novos processos como objetivo específico “b” 

descreve-se a importância de processos decisórios pautado na Inteligência Artificial, 

Rede Neural Artificial Paraconsistentes, reflete-se no artigo (Apêndice B): 

 Autores: DE LIMA L.A., ABE J.M., MARTINEZ A.A.G., DE FREDERICO 

A.C., NAKAMATSU K., SANTOS J. (2020) Process And Subprocess 

Studies To Implement The Paraconsistent Artificial Neural Networks For 

Decision-Making. In: Jain V., Patnaik S., Popențiu Vlădicescu F., Sethi I. 

(Eds) Recent Trends In Intelligent Computing, Communication And 

Devices. Advances In Intelligent Systems And Computing, Vol 1006. 

Springer, Singapore. 2019 Print ISBN: 978-981- 13-9405-8; Online Isbn: 

978-981-13-9406-5; 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-9406-5_61 

 

O estudo aprofundado na extração de informações a partir de imagens, 

análise e conceitos com uso da tecnologia computacional complementou-se o 

objetivo específico “c” para inovação e importância com algoritmos para tratamento 

de imagens pautado na Inteligência Artificial, Rede Neural Artificial Paraconsistentes, 

tomada de decisão na área médica, e que se reflete ao artigo (Apêndice C): 

 Autores: LIMA, L. A; ABE, J. M; MARTINEZ, A. A. G; SOUZA, J. S; 

BERNARDINI, F. A; SOUZA, N. A; SAKAMOTO, L. S. Study of Pann 

Components in Image Treatment for Medical Diagnostic Decision-Making. 

Rev. FSA, Teresina, v.18, n. 7, art. 11, p. 173-186, jul. 2021. 

http://dx.doi.org/10.12819/2021.18.7.11. 

http://kes2021.kesinternational.org/cmsISdisplay.php
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9406-5_61
http://dx.doi.org/10.12819/2021.18.7.11
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A análise a partir de imagens de câncer precoce de próstata com foco na 

importância em criar uma classificação pela Lógica E  como apoio na tomada de 

decisão por especialistas complementou-se o objetivo específico “d” para 

respostas incertas foram categorizadas como grau de anormalidade, distribuídas em 

três: quase normal 10%, quase anormal 5% e anormal 4% e que se reflete ao artigo 

(Apêndice D): 

 Autores: Lima, Luiz Antonio1*, Marcelo Luiz Balancin2 and Jair Minoro 

Abe, Jonatas Santos De Souza, Nilson Amado De Souza, Angel Antonio 

Gonzalez, Aparecido Carlos Duarte, Luigi Pavarini de Lima3. Classification 

Model by the Paraconsistent Annotated Evidential Logic E ., as support in 

decision-making by experts. Journal of Biomedical Informatics. Dez 2021. 

 

A análise sobre o potencial tecnológico a partir de observações legais do uso 

da inteligência artificial complementou-se o objetivo específico “e” para atenção de 

vieses que possam ocorrer e que se reflete ao artigo (Apêndice E): 

 

Diante do conjunto de análises feitas com ajuda dos conhecimentos 

adquiridos na geração de artefatos, a seguir apresenta-se considerações finais deste 

trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, teve-se a identificação da viabilidade e importância da 

pesquisa com possibilidade de auxiliar especialistas no apoio em decisões de 

diagnósticos clínicos por imagens de Câncer Precoce de Próstata. 

Realizaram-se estudos no tratamento das inconsistências pela Lógica E  nos 

demais casos não identificados pela rede neural (19%) que corroboraram como 

inconsistência (contradição) e paracompleteza sendo categorizados no grau de 

anormalidade (quase normal 10%, quase anormal 5%, anormal 4%) contidas nas 

imagens.  

Nos estudos sobre RNAP foram encontradas possíveis divergências nos 

diagnósticos de não câncer precoce de próstata sendo capaz de categorizar o grau 

de anormalidade (quase normal, quase anormal, anormal) pela Lógica E . 

Este trabalho pode contribuir na redução de custos em processos 

laboratoriais e auxiliar a gestão de empresas que buscam por melhores práticas, 

otimizando assim seus processos de qualidade, visando sustentabilidade e 

tornando-se cada vez mais competitiva em sua área de atuação. 

 

6.1 Conclusão geral 

 

Verificou-se que, por meio de Redes com aprendizado supervisionado, o 

núcleo laplaciano, o treinamento de redes neurais, o neurônio artificial 

paraconsistente e a análise de imagens, os resultados indicaram 81% na 

concordância de identificar características de anomalias (deformação de molécula de 

proteínas, síntese de matriz extracelular, imunidade antitumoral).  

 

6.2 Trabalhos futuros 

 

Para fins de futuros trabalho, pode-se consolidar o neurônio paraconsistente 

nas unidades e definir arquitetura (item Tipo de Redes Neurais) que atenda à análise 

de imagens em ferramenta computacional como apoio na tomada de decisão em 

processos diagnóstico, prognósticos, por meio de: 
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● Melhoria na ferramenta na modalidade web de apoio à tomada de decisão 

com uso de técnicas baseadas em Neurônio Paraconsistentes pautado na 

Lógica E  e suas unidades; 

● Consolidar dados oriundos de bases (DERAKHSHAN et al., 2020) e 

normalizá-las conforme necessidade; 

● Disponibilizar Infraestrutura necessária para treinamento com Big Data e 

técnicas de redes com aprendizado não supervisionado. 

 

Por fim, há a possibilidade de implementação com métodos ágeis de um 

framework em Rede Neural Artificial Paraconsistentes treinamento e 

acompanhamento nas tomadas de decisões pode ser estendido para outros tipos de 

câncer.  
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173-186, jul. 2021. http://dx.doi.org/10.12819/2021.18.7.11 
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CLASSIFICATION MODEL BY THE PARACONSISTENT LOGIC EVIDENTIAL 

ANNOTATED E𝝉, AS SUPPORT IN DECISION-MAKING BY EXPERTS 

Autores: Lima, Luiz Antonio1*, Marcelo Luiz Balancin2 and Jair Minoro Abe, Jonatas 
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Carlos Duarte, Luigi Pavarini de Lima3. Classification Model by the Paraconsistent 

Annotated Evidential Logic E ., as support in decision-making by experts. BMC 

Medical Informatics and Decision Making. Journal of Biomedical Informatics. 
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APÊNDICE E 

 

POTENCIAL TECNOLÓGICO NA CONFORMIDADE DA LEI 

Estudiosos questionam uso de tecnologias (sendo a série 9000 uma das 

máquinas mais confiáveis) com IA HSU (1995), que tem como saída respostas 

prontas e confiáveis a ponto de criar algoritmos questionadores tais como: "o que 

poderia dar errado?" ou ainda frases como "inteligência sem ética não é 

inteligência", "Às vezes classifico mal e não posso ser questionada", "Fui otimizada 

para ser eficiente".  

Máquinas HSU (1995) com este tipo de inteligência trazem grande 

preocupação devido seu efeito ser imediato e em grande escala. Atualmente, 

inúmeros sistemas utilizam arquiteturas em rede Deep Learning que são capazes de 

detectar, rastrear e analisar pessoas e objetos em simples vídeos.  

A tecnologia de IA está baseada em algoritmos na programação de 

computador que, inicialmente, fazia uso de comandos simples (Se-Então-Senão-“If 

Then Else”), evoluindo, potencialmente, para uma indução de pensamento proposta 

por programadores como primeiro conceito de máquinas inteligentes. Tal propósito 

foi atingido Weber (1997), inclusive a ponto de superar em 1997 humanos 

experientes em jogo de xadrez (campeão mundial Garry Kasparov X 

supercomputador Deep Blue da IBM).  

No entanto, durante o advento da internet, grupos fechados de tecnologia 

(Amazon, IBM, Facebook, Microsoft, Apple, Google, Kairos) investiram fortemente 

em duas frentes com tecnologias de IA usadas em produtos: 

 Por sistemas AMAZON (2020) escâner de rosto para aprovação ou não 

de algo (pagamento de compras, mobilidade, segurança biométrica). 

 Reconhecimento facial para controle social (punitiva, invasiva, 

controladoras, relacionamentos). 

Ambas com capacidade de classificação (sexo, etnia, etc.) e interpretação de 

dados, porém sem qualquer preocupação social (HASSAN, 2020) ou mesmo de 

interesse coletivo.  
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Indícios mostram que as frentes também foram pensadas em termos de 

aplicação junto a diferentes classes sociais, inicialmente onde não havia muito 

respeito aos direitos do cidadão.  

A pesquisadora Cathy O'Neil e profissional atuante com tecnologias de IA 

ressalta AJL (2021). a importância de modelos matemáticos estarem sendo usados 

como armas de destruição (Weapons of Math Destruction).  

No caso de "Big Data" como entrada de dados íntimos e pessoais da vida nas 

máquinas equipadas com alto poder de processamento, programados com 

algoritmos de aprendizagem, torna-se possível classificar, identificar diferentes 

padrões, presumir algo ainda não revelado, montar o perfil de pessoas com detalhes 

suficientes para entendê-las de forma íntima ou, ainda, superar o entendimento de si 

mesmo.  

No entanto, dados históricos, imprecisos ou mesmo atuais podem gerar 

distorções em função de interpretações, até mesmo na tomada de decisão final por 

quem os utiliza. Ainda, há o problema da falta de transparência na coleta e uso de 

dados, o que fragiliza os usuários e os impede de se proteger.  

Neste contexto, os crescentes casos raciais caracterizaram falta de justiça 

social ao atingirem vítimas civis AJL (2021). Claro que se deve considerar que tudo 

isso é realizado com o agravante de ausência de qualquer consentimento.  

Estudos feitos pela fundadora da Liga da Justiça Algorítimica, Joy Buolamwini 

estudante do MIT, dizem ser esse um movimento resultante do viés encontrado 

durante a investigação em tecnologias com falhas nos algoritmos de reconhecimento 

facial simultâneo.  

Pesquisadora Buolamwini e Gebru (2018), ressaltam ainda, que estas falhas 

(criadas de forma inconsciente por programadores) podem tornar-se prejudicial e 

destrutivas em toda a sociedade.  

Para reforçar a pesquisa, foram identificados grupos (IBM, Facebook, 

Microsoft, Apple, Google, Kairos) propondo projetar o futuro para todas as 

sociedades visando o uso de tecnologias sociais para delimitar espaço e local, 

permitindo maior controle da movimentação dos indivíduos, embora ao custo de 

discriminação, controle de liberdade de expressão, desordem social, vigilância 

corporativa ou estatal, tal como já ocorre em países do Oriente.  

Na China, por exemplo, existe um "Score de Crédito Social" que pode atingir 

familiares e amigos, além do uso de informações relativas aos protestos ocorridos 
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nas ruas de Hong Kong, em 2019, para rastrear manifestantes que, por sua vez, 

utilizavam laser a fim de confundir o reconhecimento facial pela Inteligência Artificial.  

Há casos de Empresas americanas em "New York, Houston" do segmento 

educacional, que utilizam processos de avaliação com sistemas de IA como parte da 

decisão de estabilidade docente.  

Este modelo de valor agregado definia uma determinada pontuação ao 

profissional, porém descartava as observações de gestores. Logo, apareceram 

casos de demissão e perseguição ao profissional com pontuação baixa.  

Na Pensilvânia, juízes se apoiavam em sistemas de IA que calculavam nível 

dos riscos (alto, médio, baixo) de reincidência, condenações prévias e antecedentes 

criminais a fim de definir a sentença dos réus à prisão ou liberdade condicional. É 

notável a falta de equidade em todos os vereditos. 

O estudo Buolamwini e Gebru (2018) verificado por Joy que mais teve 

repercussão foi o da identificação de Gênero e preconceito racial pela tecnologia de 

reconhecimento facial da Empresa Amazon.  

Foram identificados casos AMAZON (2020) em que houve melhor 

performance na identificação de rostos masculinos (100% Brancos e 98,7% Negros) 

do que femininos (93,6% Brancas e 77,5% Negras), assim como na IBM, em 2018, 

com rostos masculinos (99,7% Brancos e 88% Negros) e femininos (92,9% Brancas 

e 65,3% Negras).  

Neste último caso, foram feitos ajustes para que o sistema fosse mais 

inclusivo, resultando em diferentes percentuais de reconhecimento de rostos 

masculinos (99,7% Brancos e 98% Negros) e femininos (92,9% Brancas e 75,7% 

Negras).  

Claramente percebe-se os que os melhores algoritmos encontraram 

dificuldades em reconhecer rostos negros. De fato, a IA estava fornecendo 

resultados tendenciosos, imprecisos e, mesmo assim, a Empresa optou pela 

continuidade do uso comercial do sistema.  

Diante do fato, obteve-se a prova inquestionável do viés (SIMONITE, 2018) 

causado pela IA, despertando a comunidade científica para a produção de inúmeros 

artigos sobre a questão da detecção de diferentes tipos de rostos (SIMONITE, 

2018): 

 "Gender and racial bias found in Amazon facial Recognition 

technology." 
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 "The Best Algorithms Struggle to Recognize Black Faces Equally." 

 "Face recognition researcher fights Amazon over biased AI." 

 "Recognizing the bias of artificial intelligence", April,2019. 

 "AI experts take on Amazon after researcher's findings of racial bias in 

facial recognition", April 2019. 

 "Identification software used by police falls short on tests for accuracy 

and bias, new...". 

 

A tecnologia de análise facial usada pela Amazon e estuda pela pesquisadora 

Simonite (2018) teve repercussão inclusive em publicações como o jornal The New 

York Times (em seu caderno de negócios). A Empresa Amazon e seus especialistas, 

mesmo não sabendo o motivo de tal falha. 

A Falha criada de forma inconsciente por programadores, na grande maioria 

brancos ou pela autoaprendizagem, continuou a fazer uso da tecnologia do sistema 

"Amazon Recognition" em parceira com a polícia e agência de inteligência, situação 

que culminou na sua suspensão por um ano (june 10th, 2020 Amazon announced a 

one-year pause on police use of its facial recognition technology).  

No Brasil está em vias de aprovação o Marco legal do desenvolvimento e uso 

da IA proposto pelo Deputado Eduardo Bismarck PDT-CE pelo projeto e Lei BRASIL 

(2021), conforme os projetos abaixo. Dispõe sobre os princípios, direitos e 

obrigações na utilização de sistemas de Inteligência Artificial. 

Recentemente, no primeiro semestre de 2019, a OCDE, entidade que inclui 

os países mais ricos do mundo, anunciou princípios para o desenvolvimento de 

Inteligência Artificial, sendo o Brasil um dos signatários do documento, os quais 

totalizam 42 países.  

O documento da entidade OCDE (2019) recomenda que os aderentes 

promovam e implementem os “princípios éticos para a administração responsável de 

IA”, termo usado no original. 

Os agentes de IA terão uma série de deveres, incluindo formas de responder, 

legalmente, pelas decisões tomadas por um sistema de IA e assegurar que os dados 

utilizados respeitam a LGPD. A norma regula o tratamento de dados pessoais de 

clientes e usuários de empresas do setor público e privado. 
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Os Estados Unidos têm se destacado por diferenciar-se da lei europeia. Na 

Europa existe uma regulamentação de proteção de dados conhecida como proteção 

de dados EU (2016) dos titulares. A Lei BRASIL (2018) foi baseada na GDPR e 

sancionada em 18 de setembro de 2020, tornando-se possível transformar em 

obrigações o que antes eram consideradas apenas boas práticas.  

O Propósito da lei brasileira versa em diretrizes de como serão coletados e 

tratados os dados pessoais BRASIL (2018) a fim de garantir a segurança, a 

integridade do titular dos dados, sejam eles dados digitais ou em papel. 

Entidades brasileiras não governamentais realizam congressos 

LGPDCONNECT (2021) com profissionais Encarregados e Data Protection Officers 

– DPO para conscientização, adequação da LGPD assim como órgãos públicos: 

 Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados-ANPPD. 

 Autoridade Nacional de Proteção de Dados-ANP. 
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