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Nesse trabalho foi desenvolvida uma aplicação móvel para o sistema operacional Android, que utiliza dois 
modelos de Rede Neural Convolucional para classificação de imagens de lesões dérmicas. Essa aplicação tem
como intuito auxiliar os profissionais da saúde, que atuam em condições de pouca (ou nenhuma) conexão à rede,
a realizar a detecção de câncer e melanoma utilizando a fotografia da lesão de forma totalmente offline, 
além de contar com a mobilidade e praticidade de ser utilizado em um smartphone. 
Os modelos utilizados de Redes Neurais Convolucionais foram desenvolvidos utilizando duas arquiteturas, 
MobileNetV2 e MobileNetV3, próprias para serem embarcadas em dispositivos móveis. No treinamento dos 
modelos foram testadas três abordagens afim de indicar aquela de melhor desempenho: 1) classificação 
utilizando apenas informações da imagem, 2) combinação de informações da imagem com seis informações 
clínicas da lesão e 3) combinação de informações da imagem com 20 informações clínicas da lesão.
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