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Resumo 
No Brasil atualmente, quantidades consideráveis de dados úteis à vigilância 

epidemiológica encontram-se armazenados nos bancos de dados dos diversos 

sistemas de informações em saúde criados pelo Ministério da Saúde. Esse 

dados, dispostos em fontes de dados isoladas e de sintaxes heterogêneas, muitas 

vezes não podem ser comparados, pois representações tabulares não possuem 

uma semântica explícita. Além disso, as ferramentas utilizadas para a 

integração dessas bases de dados, preocupam-se apenas em listar os casos em 

comum presentes nas duas bases de dados, deixando a análise e extração das 

informações úteis à epidemiologia, a cargo dos profissionais treinados na 

ferramenta.  

Com base nesse cenário, esse estudo propõe uma solução de integração 

de dados baseada em ontologias. Pretende-se, com os dados epidemiológicos 

integrados através de ontologias e empregados através de ferramentas oriundas 

dos padrões da Web Semântica (WS), minimizar a intervenção humana no 

processo de análise dos dados, provendo assim maior agilidade ao acesso de 

informações advindas das fontes de dados de saúde.  

Para ilustrar a utilidade e complexidade de tal solução foi construído um 

estudo de caso real de integração semântica dos dados através  do emprego de 

múltiplas ontologias com informações sobre a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), 

localização geográfica, doenças negligenciadas (Leishmaniose, Dengue, entre 

outras) e morbidade - com as fontes de dados do Ministério da Saúde (MS) 

citadas de forma a explorar os dados no contexto epidemiológico. Através dessa 

abordagem, em comparação a consultas relacionais em bancos de dados 

isolados, é ilustrado o enriquecimento das consultas complexas  aos dados de 

saúde com a integração de conhecimento de diferentes naturezas (geográfico e 

de doenças) e utilizando raciocínio automático não-trivial. 

 

 

Palavras-chave: ontologias, web semântica, banco de dados, epidemiologia
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Abstract 
 

In Brazil currently considerable amounts of useful data for epidemiological 

surveillance are stored in the databases of the various health information 

systems set up by the Ministry of Health This data, arranged in isolated data 

sources and heterogeneous syntax often can not be compared, since tabular 

representations have no explicit semantics. In addition, the tools used for 

integration of these databases, worry only list the common cases present in both 

databases, leaving the analysis and extraction of information useful in 

epidemiology to the professionals trained in the tool.  

 Based on this scenario, this paper proposes a solution for data integration 

based on ontologies. It is intended, with epidemiological data integrated 

through ontologies and employees through tools coming from the Semantic 

Web standards (WS), minimize human intervention in the process of data 

analysis, thus providing greater flexibility to access information from sources 

health data. 

 To illustrate the usefulness and complexity of such a solution was built a 

real case study of semantic integration of data through the use of multiple 

ontologies with information on the International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD-10), geographic location, neglected 

diseases (Leishmaniasis, Dengue, etc.) and morbidity - the data sources with the 

Ministry of Health (MS) cited in order to explore the data in the 

epidemiological context. Through this approach, compared to relational queries 

in databases isolates is illustrated enrichment of complex queries to health data 

by integrating knowledge from different sources (geographic and diseases) 

using automated reasoning and non-trivial. 

 

Keywords: ontologies, semantic web, database, epidemiology 
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C A P Í T U L O

1.   
 
 

Introdução 

 

 

o Brasil atualmente, quantidades consideráveis de dados úteis à 

vigilância epidemiológica encontram-se armazenados nos bancos de 

dados relacionais dos diversos sistemas de informações em saúde 

criados pelo Ministério da Saúde (MS). Dentre esses, destacam-se o Sistema de 

Informação de Agravo e Notificação (SINAN) (BRASIL, 2009), com perfil de 

morbidade, e o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) (BRASIL, 2009), 

que possui um perfil de mortalidade. 

 Essas fontes de informação, dispostas de forma isolada e de sintaxes 

heterogêneas, não são exploradas em seu máximo potencial por não terem sido 

elaboradas em seu contexto mais rico. Tais dados, visualizadas de forma 

isolada, diminuem a robustez na análise de dados, e o valor dos seus resultados. 

Em última análise, isso pode levar a medidas ineficazes ou decisões de cuidados 

de saúde equivocados. 

 Além disso, atualmente, as ferramentas utilizadas para a integração 

dessas bases de dados, preocupam-se apenas em listar os casos em comum 

presentes nas duas bases de dados, deixando a análise e extração das 

informações úteis à epidemiologia, a cargo dos profissionais treinados na 

N 
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ferramenta. Em consequência disso, os dados são raramente reutilizados e 

grandes esforços são empregados para alavancar sinergias de integração entre 

tais dados devido à complexidade em unir essas informações.  

 Com base nesse cenário, esse trabalho apresenta um estudo de caso de 

integração de base de dados heterogêneas, baseada em ontologias, para 

formalizar o conhecimento epidemiológico. As ontologias são utilizadas para 

descrever uma conceitualização, dando aos computadores a habil idade de ligar 

semanticamente as informações, além de permitir a realização de inferências 

lógicas. Este último tópico proporciona a descoberta de informações dentro dos 

dados já registrados, produzindo conhecimento declarativo novo e com 

potencial reutilização.  

 Para ilustrar a utilidade de tal solução foi construído um estudo de caso 

real de integração semântica dos dados. A implementação foi realizada através 

do emprego de múltiplas ontologias com informações sobre a Classificação 

Internacional de Doenças (CID 10) (BRASIL, 2008), sobre localizações 

geográficas (BARROS, 2012) e sobre doenças e morbidade. Além disso, foram 

empregadas técnicas de raciocínio de forma a explorar o poder de inferência de 

informações, através dos axiomas apresentados nas  ontologias. A integração dos 

dados de saúde foi viabilizada através de ferramentas oriundas dos padrões da 

Web Semântica (WS).  

 A WS vêm sendo largamente empregada para resolver problemas de  

gerenciamento de dados distribuídos. Apresentada em 2001 por Tim Berners- 

Lee et al. (BERNERS-LEE et al., 2001) com a finalidade de tornar o conteúdo 

da web compreensível por máquinas, a WS permite o aproveitamento de  

conhecimento em documentos distribuídos pela web. Pretende-se com isso um 

aperfeiçoamento do processo decisório, a fim de obter melhores políticas de 

saúde para a população. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar um estudo de caso complexo e real para a integração de bases de  

dados com registros de saúde, no caso SIM e SINAN, através de padrões da web  

semântica e técnicas de raciocínio, com a finalidade de enriquecer as consultas  
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por informações de saúde. A integração será realizada através de ontologias  

como a NTDO (SANTANA et al., 2011), CID-10 e ontologia GEO (BARROS, 

2012) construídas para servir como suporte para o estabelecimento do 

planejamento e metas de saúde, segundo o padrão de morbidade e mortalidade 

da população. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudo e seleção de ontologias que podem servir ao domínio 

epidemiológico; 

 Implementação de um mecanismo de integração de dados de saúde, 

através do emprego de tecnologias da web semântica;  

 Elaborar um estudo de caso real com as bases de dados SIM e SINAN 

fornecidas pelo Ministério da Saúde. 

 

1.2 Organização do Trabalho 

 

Os capítulos a seguir que compõem esse trabalho estão organizados conforme 

os itens listados abaixo: 

O capítulo 2 apresenta uma visão geral sobre o estado da arte das  técnicas 

utilizadas na abordagem desse trabalho. São apresentadas as principais  

tecnologias associadas a esse tema que serviram de base para a construção do 

estudo de caso proposto nos objetivos do trabalho.  

No capítulo 3 é discutida a abordagem de integração de dados escolhida  

para esse trabalho. São discutidos sobre a arquitetura do protótipo utilizada, os  

bancos de dados disponibilizados pelo MS e sua estrutura. E, finalmente,  

detalhes das ontologias utilizadas para a integração das bases de dados de  

saúde. 

No capítulo 4 são discutidos os principais trabalhos relacionados. Para  

cada um deles, foram definidos critérios de avaliação de cada abordagem, suas  

vantagens e desvantagens de forma a posteriormente comparar com a solução  

apresentada nessa dissertação. 
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No capítulo 5 são apresentados os resultados do trabalho, tomando como  

base a solução apresentada no capítulo 3.  

 E por fim, no capítulo 6, são discutidas as conclusões do trabalho e suas  

contribuições. Também nesse capítulo, são listados os trabalhos futuros  

pretendidos com o presente trabalho. 



 

 

C A P Í T U L O

2.   
 
 

Fundamentação Teórica 

 

 

ste capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos 

relacionados ao trabalho em questão. Nele são descritas as definições 

acerca de ontologias e dos padrões da WS utilizados para a obtenção 

da solução de integração de dados apresentada neste trabalho.  

 

2.1 Ontologias 

 

Bastante difundida na escola filosófica, possui tanto significados mais simples 

como “Teoria da Existência” (MIZOGUCHI et al., 1998), como o definido por 

Smith (2003) como a ciência do que existe, dos tipos e estruturas de objetos, 

eventos, propriedades, processos e relações em todas as áreas da realidade. Hoje 

Ontologia também é considerada pelos filósofos como um sinônimo da palavra 

Metafísica (significado: “O que vem depois da física”), definição criada pelos 

alunos de Aristóteles (SMITH, 2003).  

 

E 
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Apesar de ter bases na filosofia, ontologias vêm sendo tema de pesquisas 

em computação, pela demanda em categorizar a estruturar entidades e conceitos 

de interesse (KISHORE et al., 2004). Kishore et al. (2004) relata que outras 

disciplinas, como a computação, têm uma visão limitada de ontologias, 

empregando-as apenas no contexto do seu domínio de interesse, diferente da 

Ontologia (especificamente no singular e iniciando com letra maiúscula) 

definida na filosofia, que lida com a natureza de toda a realidade.  

Assim como em outras disciplinas, com exceção da filosofia, cada 

disciplina procura criar ontologias específicas de domínio em que os conceitos 

criados em sua estrutura são pertinentes aos seus assuntos. Por isso, ao mapear 

esses domínios, a noção de ontologias é utilizada no plural, visto que cada 

indivíduo em uma ontologia de domínio específico trata apenas de uma parte 

limitada da realidade que pertence a esse domínio (KISHORE et al., 2004). 

Desta forma, fazendo analogia com outras disciplinas, em computação, 

ontologias são empregadas para se obter conhecimento de um determinado 

domínio (SHEN et al., 2008). 

Outro conceito bastante utilizado em computação atualmente para 

ontologias é o dado por Gruber (1993) que as define como “uma especificação 

formal e explícita de uma conceitualização compartilhada”. Quando se refere à 

‘Conceitualização’, quer se aludir a um modelo abstrato, restrito ao seu 

domínio, que representa as coisas do mundo. Uma especificação ‘Explícita’ 

significa que aos conceitos e relacionamentos do modelo abstrato e suas 

restrições são dadas termos explícitos (GRUNINGER et al. 2002). ‘Formal’, 

por sua vez, significa ser baseada em um formalismo de representação. Por fim, 

o termo ‘Compartilhada’ se refere a ser desenvolvida com base em concei tos 

definidos de forma consensual. 

Ontologias possuem várias utilizações, Uschold et al. (1996) define 

categorias para utilização listadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Categorias de uso de ontologias para a área da computação. 

Categorias de Utilização Aplicação 

Comunicação  Provê um entendimento compartilhado entre 

as pessoas com necessidades diferentes e 

pontos de vista diferentes.  

Interoperabilidade  Permite a integração de ambientes de 

ferramentas de software diferentes.  

Engenharia de Sistemas  O uso de ontologias facilita o processo de 

identificar os requisitos do sistema e entender 

as relações entre os componentes do sistema.  

Fonte: (USCHOLD et al., 1996) 

 

Os elementos básicos que constituem uma ontologia são classes, slots, axiomas 

e instâncias (CHAUDHRI et al., 1998). Classes (conceitos ou elementos do 

domínio) são coleções de objetos que possuem propriedades similares. Slots 

descrevem atributos e propriedades de classes. Instâncias são membros 

individuais de classes (NOY et al., 2004). E por fim, os axiomas que consistem 

em restrições sobre determinado domínio (GUARINO, 1998). Um exemplo 

bastante comum é a ontologia de vinhos ilustrada na Figura 1. 

 

               

Figura 1 - Ontologia de vinhos. Fonte: (JANIK, 2001).  

 

 

Para esse exemplo, ‘Vinícola’, ‘Bordeaux’, ‘Pauillac’, ‘Château Lafite 

Rothschild’ e ‘Chateau Latife Rothschild Pauillac’ são classes, entidades que 

representam o domínio de interesse. Os slots são ‘melhores vinícolas’, ‘produz’ 

e ‘produtor’. A partir dessa ontologia, podem-se criar questionamentos que 

podem sem respondidos através de raciocínio. Alguns exemplos desses 
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questionamentos para essa ontologia seriam, por exemplo ‘Bordeaux é um vinho 

tinto ou branco?’ ou ‘Cabernet Sauvignon vai bem com frutos do mar’ (JANIK, 

2001). 

Outro exemplo de ontologia é a NTDO – Neglected Tropical Disease 

Ontology (NTDO, Ontologia para as Doenças Tropicais Negligenciáveis), nela 

encontra-se representado o processo evolutivo de doenças desde a sua 

transmissão até os demais processos que podem vir a ocorrer em consequência 

da doença (SANTANA et al., 2011). Por ser parte integrante da solução 

proposta, mais detalhes sobre esta ontologia serão descritos mais adiante. 

Para que as ontologias sejam criadas e representadas formalmente são 

necessárias que sejam descritas em uma linguagem formal. Um dos artifícios 

para a construção de ontologias é a OWL (Web Ontology Language) 

(MCGUINNESS et al., 2004), uma linguagem de definição de ontologias, 

executável por computadores, incluindo nessas as definições de classes, 

propriedades e axiomas (SMITH et al., 2004). 

Como parte integrante do presente trabalho, no próximo tópico será 

descrito o estado da arte relacionado às tecnologias que permitem a construção 

e consultas a ontologias. 

 

2.2 A Web Semântica, suas Linguagens e Ferramentas 

 

A idéia da web semântica (WS) surgiu, para o público, em 2001 em um artigo 

publicado na revista Scientific American, por Tim Berners-Lee e colaboradores 

(BERNERS-LEE et al., 2001). Neste artigo, os autores discutem que a WS é 

uma extensão da web atual, permitindo que a informação sobre páginas e 

recursos sejam recuperadas com significado bem definido, fazendo com que 

humanos e computadores trabalhem de forma otimizada. Dessa forma, as 

máquinas podem entender os dados que elas apenas exibem na web atual.  

Uma das principais contribuições elencadas pela WS definidas em sua 

concepção é a recuperação inteligente de informação das páginas web. Ao 

utilizar os padrões e as ferramentas definidas por essa abordagem, são 

eliminados muitas vezes, por parte do usuário, o trabalho de interpretação, 

combinação e filtragem das informações advindas das diversas fontes de 
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informações. Além disso, são levadas em consideração informações implícitas 

nas fontes de dados e o contexto do usuário na formulação de pesquisas.  

Isso tudo é possível porque a WS, como o próprio nome diz, está ligada a 

semântica. Semântica por sua vez é utilizada com uma noção da natureza do 

significado (ALLEMANG et al., 2008) e se refere à informação sobre o 

conteúdo de documentos disponíveis na web (ANTONIOU et al., 2008). Essa 

informação é chamada de Meta-Dado (dado sobre dados) e é processável por 

máquinas (ANTONIOU et al., 2008). 

Outra questão fundamental para a web semântica é o gerenciamento de 

dados distribuídos. Allemang (et al., 2008) discute que todos os padrões 

definidos pela WS foram criados tomando-se como base a idéia de bases de 

dados distribuídas (ALLEMANG et al., 2008). Este é um dos grandes motivos 

da utilização de padrões da WS para a resolução de problemas de integração de 

fontes de dados heterogêneas. 

Tim Berners-Lee (apud ANTONIOU et al., 2008) defende a abordagem 

de que o desenvolvimento de recursos para a WS deve ser feito em etapas, onde 

cada etapa é disposta como uma camada (ANTONIOU et al., 2008). A seguir 

são descritas as principais camadas da WS ilustradas na Figura 2. 

 

      

           

Figura 2 - Abordagem em camadas para a Web Semântica. Fonte: (ANTONIOU et 
al., 2008). 
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 Na camada inferior, encontramos a linguagem XML (Extensible Markup 

Language) (W3C, 2012) de fácil utilização, permite escrever documentos 

estruturados com facilidade pelo usuário, por sua simplicidade. É 

bastante empregada no transporte de dados pela web;  

 Na camada do RDF e RDF Schema temos: O RDF (Resource Description  

Framework) (MANOLA; MILLER, 2004) que é um modelo de dados 

básico que descreve assertivas sobre recursos na web.  Está situado logo 

acima da camada XML, pois é baseado nessa linguagem. Apesar disso, 

não é dependente da mesma, visto que existem outras representações em 

que é possível escrever RDF. O RDF-S (RDF Schema) (MANOLA; 

MILLER, 2004) é uma extensão semântica do modelo RDF e provê 

primitivas de modelagem para objetos na web como: classes, subclasses, 

propriedades e restrições de domínio.  

 A Ontology Vocabulary se refere às linguagens de construção de 

ontologias. Expandem o esquema RDF para permitir uma representação 

mais complexa dos objetos. Essa camada é caracterizada pela precisão 

semântica, uma vez que as linguagens são bastante ricas em termos de 

expressividade. 

 A camada de Lógica apresenta todo o processo dedutivo. É nela que são 

definidos os formalismos que permitem aos computadores a realizar a 

inferência de informações, através de regras e restrições.  

 A camada de Prova contém todos os mecanismos de avaliação da 

veracidade de uma informação. Além disso, é checada a consistência de 

dados oriundos da WS. 

 E por fim, a camada de Confiança está relacionada a assinaturas digitais 

e todo processo de certificação para a credibilidade das fontes de 

informações acessadas na web. 

As próximas seções serão dedicadas a detalhar os conceitos sobre os principais 

padrões definidos pela WS que foram escolhidos para a realização desse 

trabalho. 
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2.2.1 RDF 

 

Como mencionado anteriormente na WS tudo o que existe pode ser visto como 

um recurso. O padrão RDF é um modelo de dados simples criado com o intuíto 

de relacionar recursos da web (MANOLA; MILLER, 2004). O RDF pode ser 

considerado um elemento chave da WS e possui diversas formas de sintaxe, 

alguns exemplos de representações são: XML, Notation 3 (N3) (W3C, 2005), 

NTriples (W3C, 2001) e Turtle (W3C, 2008). 

O modelo RDF é formado por três conceitos básicos, são eles:  

 Os recursos, que correspondem a qualquer entidade, objeto ou coisa 

que se refere ao que existe no mundo (pessoas, livros, páginas da 

web, entre outros) e são identificados através de um endereço único 

chamado de URI (Uniform Resource Identifiers) (BERNERS-LEE et 

al., 1998);  

 As propriedades, que são características a respeito dessas entidades 

(idade, título, data de criação, entre outros), também são 

identificadas através de URI’s;  

 A sentença, que é formada por um bloco de construção encapsulado 

em conjuntos de triplas (sujeito – propriedade - valor) (ANTONIOU 

et al., 2008), que pode ser utilizado para fazer declarações sobre 

esses recursos.  

Através do modelo RDF, por exemplo, poderia ser criada uma sentença, 

disposta como uma tripla, do que seria em linguagem natural traduzido como a 

sentença “Maria é criadora da página web 

http://www.exemplo.com/index.html”. A Listagem 1 ilustra a sentença escrita 

em RDF/XML. 

<?xml    version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">  

    <rdf:Description     rdf:about="http://www.exemplo.com/index.html">  

          <dc:creator>Maria</dc:creator> 

     </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Listagem 1 – Exemplo de representação em RDF/XML de uma tripla RDF. 
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Como dito anteriormente, os recursos são identificados por URI, dessa forma 

são utilizados os chamados namespaces. Os namespaces são prefixos que 

simplificam a expressão do endereço único (URI) que identifica os recursos da 

web. No exemplo ilustrado no listagem 1 o prefixo “dc” corresponde à URI 

‘http://purl.org/dc/elements/1.1/’ relativa à iniciativa Dublin Core (DUBLIN, 

2012) criada em 1995, que possui um conjunto de elementos de metadados 

comuns a vários domínios de conhecimento.  

Outra forma de representação do RDF é a linguagem Turtle. Forma 

alternativa ao XML de representar modelos em RDF, possui uma sintaxe 

compacta e de simples utilização. Possui, além de uma forma simplificada de 

escrita, alguns elementos, que estendem o modelo RDF, como variáveis, 

implicação lógica, predicados funcionais, dentre outros. A Listagem 2 ilustra na 

notação Turtle o exemplo referido da Listagem 1. 

 

@prefix p:  <http://www.example.org/personal_details#> .  
@prefix m:  <http://www.example.org/meeting_organization#> .  
 
<http://www.exemplo.com/index.html>  
           dc:creator      "Maria". 

Listagem 2 – Exemplo de representação em TURTLE de uma tripla RDF. 

 

O modelo de dados RDF, organizado em triplas (sujeito-propriedade-valor), 

também pode ser facilmente representado através de Grafos. A Figura 3 ilustra, 

em forma de grafo, o que seria a mesma sentença do exemplo acima. 

Associando os itens do grafo às triplas do RDF temos como exemplo o 

Sujeito={http://www.exemplo.com/index.html}, Propriedade={criador} e 

Valor={Maria}. 

 

 

 

Figura 3 - Representação em grafo de uma tripla RDF. 
 

 

http://www.exemplo.com/index.html Maria 

  criador 
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Definido como sendo basicamente um modelo de dados, o RDF possui um 

vocabulário chamado RDF-Schema. Na visão da WS este vocabulário é 

responsável por adicionar semântica ao RDF (ANTONIOU et al., 2008). As 

primitivas de modelagem principais do RDFS são relativas a organização de 

vocabulários em hierarquias: relacionamentos de subclasses e subpropriedades, 

restrições de domínio e limites e instâncias de classes. Para a ilustração dos 

construtores em RDF/ RDFS na Tabela 2 estão listados alguns exemplos 

RDF/RDFS. 

Tabela 2 - Exemplos de construtores em RDF/RDFS. 
Construtor Características 

rdfs:Class Construtor responsável por definir 
recursos que são Classes. 

rdf:type Descreve que um recurso é do tipo de 
uma instância de uma classe. 

rdfs:resource Tudo em RDF é descrito como um 
recurso. Esse construtor define 
instâncias da classe rdfs:Class. 

rdfs:range 

 

É uma propriedade que define que uma 
instância é de uma ou mais classes. 

 Fonte: (ANTONIOU et al., 2008) 

2.2.2 OWL 

Como mencionado, além do modelo RDF, faz parte das camadas-base da WS o 

vocabulário ontológico (vide Figura 2). Esta camada diz respeito às linguagens 

formais para a modelagem de ontologias. Atualmente, existem diversas 

linguagens de construção de ontologias, dentre elas, a SHOE (HEFLIN et al. 

1999), DAML (DAML, 2001), OIL (FENSEL et al. 2000), DAML+OIL 

(DAML, 2001) e OWL (MCGUINNESS et al., 2004). Dentre elas, a linguagem 

Web Ontology Language (OWL) destaca-se por possuir semântica bem definida 

em termos da lógica matemática (ANTONIOU et al., 2008) e atualmente é 

recomendada pela W3C (Consórcio World Wide Web) como um padrão para a 

construção de ontologias. 

Sua construção teve início com a junção das especificações das 

linguagens OIL (FENSEL et al., 2000), linguagem européia e DAML-ONT 

(HENDLER et al., 2000), proposta americana para modelagem de ontologias.  
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Dando origem a chamada DAML+OIL (DAML, 2001), que serviu como base 

para o grupo da W3C definir a linguagem OWL (MCGUINNESS et al., 2004). 

Em comparação com RDF, as ontologias escritas na linguagem OWL 

apresenta um maior grau de expressividade, pois se baseiam no formalismo de 

Lógica de Descrições. Os construtores da lógica definidos nesse formalismo 

permite que as ontologias sejam processáveis por computadores, sendo capazes 

de inferir novas relações através de motores de raciocínio. Isso se dá pelo fato 

de que quanto maior o poder de expressividade de uma linguagem, maior a 

complexidade do raciocínio por computadores. Abaixo seguem alguns exemplos 

de algumas limitações do RDF em relação à linguagem OWL (ANTONIOU et 

al., 2008): 

 Disjunção entre classes: no RDF-Schema é possível apenas definir 

relações de subclasses. Outras relações como a disjunção não podem ser 

definidas. Dessa forma, por exemplo, não se pode dizer que ‘Macho’ e 

‘Fêmea’ são classes disjuntas;  

 Escopo local de propriedades: o construtor rdfs:range define um escopo 

único para propriedades de classes. Por isso, não se pode, para uma 

propriedade de uma classe, definir restrições de um escopo. Por exemplo, 

a classe ‘Vaca’ não pode ter sua propriedade ‘alimenta-se’ de apenas 

planta ao mesmo tempo em que a classe ‘Leão’ possua a propriedade 

‘alimenta-se’ de carne, plantas e vegetais; 

 Combinações booleanas de classes: o RDF-Schema não permite as 

operações de união, intersecção e complemento entre classes. Por 

exemplo, não se pode definir que a classe ‘Pessoa’ é formada pela união 

das classes disjuntas ‘Macho’ e ‘Fêmea’; 

 Restrições de cardinalidade: Não se pode definir a quantidade de valores 

que uma propriedade pode assumir. Por exemplo, não se pode definir que 

uma pessoa pode ter exatamente dois irmãos ou que um professor só 

pode ser responsável por, no máximo, duas disciplinas;  

 Características especiais de propriedades: no RDF-Schema não é 

permitido representar características de propriedades. Por exemplo, não 
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há como descrever que uma propriedade é transitiva, única ou inversa de 

outra propriedade. 

 

A OWL, em sua segunda versão conhecida como OWL2 , possui três tipos de 

sub-linguagens que foram definidas tomando como base o grau de 

expressividade e a capacidade de raciocínio. Na Tabela 3 são apresentados os 

tipos de linguagem OWL e suas características.  

 

Tabela 3 - Tipos de linguagem OWL e suas características. 

Tipo da Linguagem Características 

OWL-EL Subconjunto da OWL 2 que tem como base a Lógica de 

Descrição (DL). A OWL-EL foca na expressividade 

terminológica usada em ontologias. Usada em ontologias 

conhecidas como a SNOMED-CT (ontologia de terminologia 

clínicas) (DONNELLY, 2006). 

OWL-QL Subconjunto da OWL 2 que permite a consulta a dados. Com o 

uso da OWL-QL é possível realizar consultas simples a banco de 

dados por mecanismos de reescrita do SQL para conceitos da 

ontologia. 

OWL-RL Subconjunto da OWL 2 que se assemelha a uma linguagem 

baseada em regras. Os axiomas definidos nas subclasses da 

ontologia, que implementam esse perfil, podem ser entendidos 

como regras de implicação entre a superclasse (premissa) e a 

subclasse (conclusão).  

Fonte: (W3C, 2009) 

 

A construção de ontologias em OWL pode ser realizada através de editores que 

simplificam a sua criação. Alguns exemplos são o Protegé (KNUBLAUCH, 

2003), SWOOP (KALYANPUR et al., 2005), OilED (BECHHOFER et al., 

2001), Ontolingua (FARQUHAR et al., 1996) e OntoTrack (LIEBIG et al., 

2003). 

A seguir, serão descritas como as aplicações dos construtores lógicos 

definidos na DL podem servir como base para a realização de inferências, 

contribuindo para a geração de conhecimento não explícito.  

 

2.2.2.1 Lógica de Descrição e Raciocínio  

 

A utilização de ontologias, baseadas em Lógica de Descrições (DL), permitem a 

realização de raciocínio por possuir subconjuntos razoáveis da lógica. Sistemas 
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que se baseiam em Lógica de Descrições (DL) possibilitam aos usuários a 

possibilidade de inferir conhecimento, ou seja, chegar a uma conclusão com 

base em outras premissas existentes. Essa inferência, realizada através do 

raciocínio automatizado, produz respostas concretas em tempo finito 

(SANTANA et al., 2011). 

A DL é considerada um formalismo de representação de conhecimento. A 

estrutura de um sistema baseado em DL é comumente formada por uma base de 

conhecimento e um mecanismo de inferência. A Figura 4 ilustra um exemplo 

dos componentes principais de um sistema baseado em representação de 

conhecimento. 

 

          

Figura 4 - Componentes de sistemas de representação de conhecimento 
baseado em DL. Fonte: (BAADER et al., 2003). 

 

A base de conhecimento de um sistema baseado em conhecimento, possui dois 

componentes o TBox, que possui declarações gerais sobre conceitos e seus 

relacionamentos; e o ABox, conhecimento assertivo, que possuem as instâncias 

dos conceitos do TBox (BAADER et al., 2008). Técnicas de raciocínio podem 

ser aplicados a TBox ou a Abox. 

O raciocínio no TBox pode ser empregado, por exemplo, para verificar 

coerência, subsunção (se um conceito está contido em outro conceito), 

equivalência e disjunção. Por outro lado, o raciocínio no Abox pode ser 

empregado, por exemplo, para a checagem de instâncias (verifica quando um 

indivíduo é uma instância de um determinado conceito), checagem de 
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consistência (se todas as instâncias do ABox e TBox estão verdadeiras), retorno 

(verifica o conceito mais específico da instância) e realização (indivíduos que 

são instâncias de determinados conceitos) (NARDI et al., 2002). 

Dessa forma, através de técnicas de raciocínio é possível inferir, com 

base numa ontologia em DL com conceitos geográficos, por exemplo, quais os 

municípios que estão conectados externamente com Recife, mesmo que essa 

relação não esteja explícita na base de conhecimento. Outro exemplo seria 

verificar quais regiões que estão dentro do agreste pernambucano que não estão 

conectadas com Caruaru. 

Uma vez que ontologias são construídas e raciocinadas, elas precisam ser 

consultadas; isso é realizado através das linguagens de consulta a ontologias, 

que serão descritas no próximo tópico. 

 

2.2.3 Linguagens de Consulta Semântica 

 

Nesta seção serão descritas as diversas abordagens necessárias a consultas 

semânticas que foram utilizadas na formulação e execução do estudo de caso 

definido no trabalho.  

 

2.2.3.1 SPARQL 

Para a consulta aos dados no padrão RDF, algumas iniciativas foram criadas 

como a RQL (RDF Query Language) (ANTONIOU et al., 2008), RDQL (RDF 

Data Query Language) (W3C, 2004), SeRQL (Sesame RDF Query Language) 

(BROEKSTRA et al., 2004), SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query 

Language) (PRUD'HOMMEAUX et al., 2008), entre outras. Dentre elas, a 

linguagem SPARQL foi selecionada para compor a solução deste trabalho.  

SPARQL é uma linguagem de consulta a documentos descritos em RDF 

criada pela W3C em 2008. Pode ser utilizada em diversas fontes de dados que 

estejam em formato de triplas em RDF ou que possuam um middleware para 

conversão dos dados em diversos formatos para triplas RDF. Um middleware 

pode ser visto como um programa de computador que transporta dados de 
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diferentes plataformas mascarando assim a heterogeneidade das diversas fontes 

de informação. 

Bastante próxima à estrutura do RDF, a SPARQL é uma variante da 

linguagem TURTLE. Foi desenvolvida para ser facilmente entendida por 

usuários que conhecem a linguagem padrão de acesso a banco de dados mais 

utilizada a Structured Query Language (SQL) (ALLEMANG et al., 2008), o 

motivo pela qual foi escolhida, para esse trabalho, como a linguagem de 

consulta RDF. 

Dois construtores básicos herdados da SQL a cláusula SELECT 

(seleciona dados de um bando de dados) e a cláusula WHERE (seleciona dados 

que preenchem os critérios definidos nessa claúsula), fazem parte da linguagem  

SPARQL e funcionam de forma semelhante ao SQL (ALLEMANG et al., 2008). 

Tomando como base o exemplo da Figura 2.3, utilizando SPARQL pode-se 

responder questões como ‘O que foi criado por Maria?’, ‘Quem criou o site 

http://www.exemplo.com/index.html?’ ‘O que Maria é em relação ao site 

http://www.exemplo.com/index.html?’. Em SPARQL as três consultas seriam 

descritas respectivamente como ilustradas respectivamente nas Listagens 2.3, 

2.4 e 2.5. 

SELECT * 

WHERE  { 
         :Maria ?creator ?que . 

      } 

Listagem 2.3 - Exemplo da consulta em SPARQL: ‘O que foi criado por 
Maria?’ 

SELECT *      
WHERE  { 
          ?quem :creator :http://www.exemplo.com/index.html.  

      } 

Listagem 2.4 - Exemplo da consulta em SPARQL: ‘Quem criou o site 
http://www.exemplo.com/index.html? ’ 

SELECT * 

WHERE  { 
           :Maria ?what :http://www.exemplo.com/index.html.  

      } 

Listagem 2.5 - Exemplo da consulta em SPARQL: ‘O que Maria é em 
relação ao site http://www.exemplo.com/index.html? ’ 
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Para o exemplo acima os resultados seriam, respectivamente, 

‘http://www.exemplo.com/index.html’, ‘Maria’ e ‘criador’. Outros construtores 

em relação a linguagem SPARQL serão explicitados em capítulos seguintes da 

dissertação a medida em que forem necessários.  

Mesmo com linguagens de consultas a ontologias, existem diversas 

formas de empregá-las de maneira a obter a integração de dados, em acordo 

com os tipos de problemas de integração que essas virão a solucionar. Essas 

abordagens serão discutidas no próximo tópico. 

 

2.2.3.2 JENA  

 

O JENA é uma ferramenta de programação, recomendada pela W3C e criada em 

2000, de código aberto escrita na linguagem de programação Java. Comumente 

chamada de API
1
, foi desenvolvida para a criação de aplicações para a Web 

Semântica (JENA, 2011). 

Através da utilização dessa biblioteca de funções, desenvolvedores 

podem escrever programas que usam RDF, RDFS, OWL e SPARQL em acordo 

com as recomendações do W3C publicadas.  

Dentre suas funções estão: a leitura, processamento e gravação de dados 

em RDF; manipular ontologias em OWL; inferir dados através de regras, 

permitindo um raciocínio em fontes de dados RDF ou OWL; prover 

mecanismos para a consulta em SPARQL; entre outros (JENA, 2011).  

A biblioteca Jena foi escolhida para a construção do estudo de caso desse 

trabalho como insumo para a construção e execução das consultas em SPARQL. 

Embora existam outras abordagens que suportem a execução de consultas em 

SPARQL como a Sesame (BROEKSTRA et al., 2002), Pellet (SIRIN et al., 

2007), entre outras, o motivo da seleção dessa ferramenta foi a sua integração 

com outras tecnologias que serão descritas na seção de Metodologia. Além 

disso, a API Jena é largamente utilizada em construção de ferramentas e outras 

                                                 
1
Uma API (interface entre aplicativo e programação) pode ser entendida como um conjunto de códigos 

fontes baseados em uma especificação, que pode ser utilizado como interface para outros componentes de 

software. 



 Fundamentação Teórica 20 

 

API’s para a Web Semântica, dentre elas estão, por exemplo, o Protegé 

(KNUBLAUCH, 2003), Joseki (LINDÖRFER, 2004). 

2.3 Modelos de Integração de Dados Baseados em Ontologias 

  

Um dos grandes esforços para os novos sistemas de informação baseados em 

ontologias estão em resolver problemas de fontes de dados heterogêneas 

(SMITH, 2003). Os pesquisadores de bancos de dados heterogêneos distribuídos 

aplicam ontologias tanto para apoiar a interoperabilidade semântica, integrando 

fontes de dados utilizando vocabulários diferentes, como para visualização dos 

dados a partir de uma perspectiva diferente (UZDANAVICIUTE et al., 2011). 

Baseadas nesse contexto, as próximas subseções são dedicadas a 

apresentar os tipos de problemas que essa área de pesquisa se propõe a resolver 

e ilustrar as soluções apresentadas para a resolução desses problemas de 

integração. 

 

2.3.1 Problemas na Integração 

 

Particularmente, ontologias se apresentam como um mecanismo importante na 

resolução de heterogeneidade semântica, fornecendo uma compreensão 

compartilhada de um dado domínio de interesse (GHAWI & CULLOT, 2007). 

Dessa forma, ontologias, através de seus formalismos, servem como uma 

linguagem comum de comunicação compreensível por máquinas.  

Sheth (1999) revisou diversos trabalhos relacionados ao uso de 

ontologias como solução de integração de informações. Identificou em seu 

estudo três tipos de problemas que essa abordagem tem procurado solucionar, 

listados nos itens abaixo.  

 

 Heterogeneidade estrutural - relativa a sistemas de informações que 

armazenam suas informações em estruturas diferentes. Bases de dados 

com esquemas distintos podem ser enquadradas nesse tipo de 

problemática. Exemplo: No banco de dados do Sistema de Mortalidade 

do MS (SIM) as tabelas possuem esquema diferente do Sistema de 

Agravo e Notificação do MS (SINAN); enquanto os dados de mortalidade 
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estão contidos na tabela de declarações de óbito,  os dados do SINAN, 

com informações de morbidade, se encontram em diversas tabelas, que 

representam os diversos agravos. Para exemplificar, os dicionários de 

dados das tabelas do SIM e da tabela de Leishmaniose Visceral do 

SINAN encontram-se respectivamente no Anexo A e Anexo B desse 

trabalho; 

 

 Heterogeneidade sintática - relativa aos dados que podem vir em 

formatos diferentes ou podem estar representados em tipos diferentes. 

Exemplo: Na tabela do SINAN a data de nascimento de um indivíduo é 

no formato ‘yyyy-mm-dd’ enquanto que no SIM o formato para a data 

‘yyyymmdd’. Além disso, os dados podem ser representados em tipos 

diferentes, por exemplo, enquanto no SIM a data pode ser representada 

no tipo Data, a data no SINAN poderia estar no formato do tipo Literal. 

 

 Heterogeneidade semântica - é relativa ao conteúdo da informação e seu 

significado como, por exemplo, um mesmo dado pode ser entendido de 

forma distinta por representarem contextos diferentes, pois possuem a 

informação sobre o domínio do conhecimento de forma distinta. Dessa 

forma, um sistema de informação deve entender o contexto da 

informação requisitada pelo usuário, como também deve compreender a 

semântica das informações presentes nas fontes de dados. Exemplo: os 

dados do SIM foram projetados para o domínio da mortalidade e os 

dados do SINAN referem-se a aspectos de morbidade; Dados da CID-10 

presentes no SINAN referem-se aos agravos sofrido pelo indivíduo, 

enquanto que os dados da CID-10 presentes no SIM referem-se a causas 

básicas de morte de um indivíduo. 

 

Atualmente, os sistemas de saúde produzem informações isoladas entre si, 

consequentemente possuem estrutura, sintaxe e semântica heterogêneas. De 

forma a resolver esses tipos de problemas foram apontadas na literatura 

diversas soluções que auxiliam na resolução desse tipo de integração, a seguir 

na próxima subseção serão apresentadas essas abordagens.  
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2.3.2 Soluções de Integração 

 

Como tentativa de resolução de integração de dados, foi identificado que as 

pesquisas utilizam, em geral, três tipos de modelos arquiteturais baseados em 

ontologias para a integração de bases de dados, são eles: modelo de ontologia 

global, modelo de múltiplas ontologias e as abordagens híbridas (WACHE et al., 

2001; SKOUTAS et al., 2007; ZHANG et al., 2009; UZDANAVICIUTE et al., 2011, 

2011). As três abordagens identificadas podem ser visualizadas na Figura 5. 

 

   

Figura 5 - As três principais abordagens para integração de fontes de dados 
baseadas em ontologias. Fonte: (WACHE et al., 2001). 

 

A primeira abordagem, ilustrada na figura 5a refere-se a arquitetura de 

uma única ontologia global. Ela é formada por uma única ontologia que contém 

um vocabulário compartilhado para a especificação da semântica. Todas as 

fontes de dados são relacionadas a essa ontologia global. A ontologia global 

pode também ser uma combinação de várias ontologias especializadas. Essa 

abordagem pode ser aplicada a soluções de integração em que as bases de dados 

se referem a um determinado domínio. 

Na figura 5b, encontra-se a segunda abordagem, que está relacionada a 

arquitetura de ontologias locais. Nessa abordagem, cada fonte de dados é 

descrita por sua ontologia local e os mapeamentos entre essas ontologias. Uma 
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vantagem é que qualquer mudança sofrida em uma ontologia de uma fonte de 

dados não impacta nas outras fontes de dados. Uma desvantagem dessa 

abordagem é que a falta de um vocabulário comum entre as fontes de dados 

dificulta a comunicação entre as ontologias locais. Essa abordagem pode ser 

aplicada a soluções de integração em que as bases de dados se referem a 

domínios diferentes. 

Por último, a figura 5c ilustra a arquitetura híbrida, que veio sanar 

algumas das carências das duas abordagens anteriores. Cada fonte de dados 

possui sua ontologia e mapeamentos para descrever as bases de dados, mas, em 

contrapartida, existe uma ontologia global com o vocabulário compartilhado 

que permite a comunicação entre as ontologias locais.  

A Tabela 4, adaptado de Uzdanaviciute & Butleris (2011) lista algumas 

as aplicações, benefícios e desvantagens das abordagens descritas 

anteriormente. 

Tabela 4 - Aplicações, Benefícios e Desvantagens das abordagens de integração 
de bases de dados.  

Critério Abordagem Global Abordagem Múltipla Abordagem Híbrida 

Aplicabilidade  Usual para sistemas 

que possuem uma 

visão única de um 

domínio. 

Útil para sistemas, 

que possui pontos de 

vista diferentes sobre 

um domínio. 

Útil para sistemas, 

que possuem pontos 

de vista diferentes 

sobre um domínio.  

Adição de novas 

fontes de dados 

Necessária 

modificações na 

ontologia. 

São necessárias 

algumas modificações 

nas ontologias, de 

forma a permitir sua 

comunicação. 

Adição de novas bases 

sem a necessidade de 

modificação.  

Remoção de fontes 

de dados existentes  

Algumas 

modificações são 

necessárias na 

ontologia global. 

Suporta a remoção, 

mas é preciso remover 

os mapeamentos. 

Remoção de fontes de 

dados sem 

necessidade de 

alteração na 

ontologia. 

Fonte: (Uzdanaviciute & Butleris, 2011).



 

 

C A P Í T U L O

3.   
 
 

Uma Solução de Integração 
das Bases de Dados SIM e 

SINAN 

 

 

este capítulo é apresentado um estudo de caso, baseado na 

solução apresentada nesse trabalho. Nele, estão descritos, os 

detalhes da implementação utilizada para a construção do 

estudo de caso apresentado. Além disso, este capítulo contém as informações 

sobre os bancos de dados utilizados, detalhes sobre as ontologias empregadas: 

ontologia biológica NTDO (SANTANA et al., 2011), ontologia com a 

Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e ontologia com informações 

geográficas oriundas do IBGE a GeoOnto (BARROS, 2012). E, por último, 

apresenta a arquitetura de integração utilizada para a realização do estudo de 

caso.      

N 
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3.1 Fontes de Dados de Integração 

 

Nesta seção são apresentadas algumas características relevantes sobre as fon tes 

de dados e de conhecimento utilizadas. As fontes de dados fornecidas pelo 

Ministério da Saúde foram dos principais bancos de dados utilizados pela 

Vigilância Epidemiológica: o SIM e o SINAN (SAÚDE, 2009).   

 Por outro lado, as fontes de conhecimento utilizadas na integração são as 

ontologias NTDO (SANTANA et al., 2011), GeoOnto (BARROS, 2012) e CID-

10. As fontes de dados e conhecimento utilizadas no estudo de caso são 

descritas com mais detalhes nas próximas seções.  

3.1.1 Bancos de Dados Utilizados na Integração 

 

São bases de dados com esquemas heterogêneos, ou seja, a estrutura de tabelas 

e campos é distinta. Além disso, possuem uma estrutura de dados não 

normalizada contendo, em sua maioria, campos textos simples. Dessa forma, 

não existe ligação entre essas bases de dados, pois foram criadas em épocas 

diferentes, com propósitos distintos. Nas próximas subseções serão descritos as 

características de cada fonte de dados.  

 

3.1.1.1 SINAN  

 

A base de dados do SINAN serve ao Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), que é um sistema de informação que foi instituído em 

1990 com o intuito de apoiar o processo de vigilância epidemiológica, criado 

previamente em 1975 pelo governo brasileiro. Essa sistemática, por ser de 

âmbito nacional, foi criada para coletar, através de fichas de notificação, e 

propagar informações referentes a doenças inerentes à lista de notificação 

compulsória (PINHEIRO et al., 2010). 

 A importância desse sistema para a vigilância epidemiológica, segundo 

Pinheiro (et al., 2010), é por ser um sistema de informação descentralizado que 
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provê informações para apoio à tomada de decisão em forma de indicadores 

estatísticos que auxiliam na formulação de políticas e programas de saúde 

(PINHEIRO et al., 2010). 

 Como evolução natural do SINAN, este possui diversas versões, a saber: 

SINAN-DOS, SINAN-Windows e SINAN-NET. Esse banco de dados possui as 

seguintes características listadas abaixo: 

 

 Possui perfil de Morbidade, armazenando informações sobre os 

agravos; 

 Cada agravo possui uma tabela correspondente;  

 Todas as tabelas do SINAN possuem campos diferentes que refletem 

a ficha de notificação utilizada no agravo;  

 Os campos são desnormalizados - a estrutura não normalizada da 

base de dados deste sistema foi consequência da coleta, através de 

fichas de notificação, referentes a doenças inerentes à lista de 

notificação compulsória (PINHEIRO et al., 2010); 

 Nas diferentes versões do SINAN os esquemas são distintos.  

 

O SINAN possui diversos campos em sua estrutura relativos a , por exemplo:  

 Dados gerais (tipo de notificação, agravo, código da CID 10, data da 

notificação, entre outros);  

 Dados de notificação individual (nome, idade, data de nascimento, 

raça/cor, sexo, entre outros) ; 

 Dados complementares do caso (dados clínicos, tratamento, entre 

outros).  
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Os principais campos utilizados nesse trabalho referentes ao S INAN estão 

listados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Principais campos do SINAN utilizados na integração dos dados. 

Campos Explorados na Integração Significado e Exemplos  

Número de Notificação Número da notificação atribuído pela unidade 

de saúde responsável pelo acompanhamento 

do paciente. [ex.: Números com 7 caracteres 

eg. 0001111, 0051050, ...] 

Agravo Código da Classificação CID 10 da doença 

relacionada à notificação. [ex.: Caracteres 

com 4 posições eg. A169, I219, ...]  

Cidade de Ocorrência* Cidade responsável pelo acompanhamento do 

paciente. [ex.: Caracteres com 6 posições eg. 

260790, 261160, ...] 

Nome do Paciente Nome do indivíduo o qual foi registrada a 

notificação. [Caracteres com 70 posições.]  

Data de Nascimento Data de nascimento do indivíduo o qual foi 

registrada a notificação. [Caracteres com 8 

posições (yyyy-mm-dd) eg. 2002-06-12, 

2010-05-03, ...] 

Cidade de Residência* Cidade de residência do paciente. [Caracteres 

com 6 posições eg. 260790, 261160, ...]  

Sexo Sexo do indivíduo que foi a óbito. [Caracter 

com 1 posição eg. ‘M’ ou ‘F’]  

* Em acordo com os dados do IBGE 

 

A seguir serão descritas informações sobre a base de dados do Sistema de 

Informação de Mortalidade fornecida pelo MS, também utilizada nesse 

trabalho.     

 

3.1.1.2 SIM  

 

Por outro lado a base de dados do SIM surgiu para o Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM), que foi criado pelo Ministério da Saúde em 1975, com a 

finalidade de se conhecer o perfil de mortalidade nacional. Foi o primeiro a 

adotar fichas de declarações de óbito (DO) para padronizar a coleta dos dados 



Uma Solução de Integração das Bases de Dados SIM e SINAN 28 

 

 

(SAÚDE, 2009). Esse banco de dados possui as seguintes características 

listadas abaixo: 

 Possui perfil de Mortalidade, armazenando informações sobre as 

notificações de morte;  

 

 Os campos são desnormalizados; 

 

 O esquema do SIM é único - para cada ano é criada uma tabela de 

declaração de óbitos. Nas tabelas de declaração de óbitos dos anos de 

2007 a 2010, utilizados no estudo de caso proposto, os campos são os 

iguais. 

 

Dentre as informações relevantes disponibilizadas, a importância desse 

sistema, além de traçar o perfil de mortalidade da população, encontra -se em 

servir de fonte principal de dados, quando há falha ou ausência no SINAN, por 

servir também como fonte complementar, pois dispõe de informações 

relevantes como: características de pessoa, tempo e lugar, assistência prestada 

ao paciente, causas básicas e associadas de óbito, que são muito empregadas no 

diagnóstico da situação de saúde da população (SAÚDE, 2009).  

O SIM, de forma semelhante ao SINAN, possui diversos campos em sua 

estrutura relativos a dados gerais e dados do caso. Os principais campos, 

referentes à estrutura do SIM, utilizados nesse trabalho estão listados na Tabela 

6. 

 

Tabela 6 – Principais campos do SIM utilizados na integração dos dados. 

Campos Explorados na Integração Significado e Exemplos  

Declaração de óbito 
 

Número da declaração de morte. [Números 

com 8 posições eg. 03985565, 04025312, ...]  

Causa básica do óbito Causa básica do óbito no formato CID 10. 

[Caracteres com 4 posições eg. A169, I219, 

...] 

Nome Nome do indivíduo que foi a óbito. 

[Caracteres com 50 posições.]  
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Data de nascimento Data de nascimento do indivíduo que foi a 

óbito. [Caracteres com 8 posições 

(yyyymmdd) eg. 20020612, 20100503, ...]  

Data do óbito Data do óbito. [Caracteres com 8 posições 

(yyyymmdd) eg. 01012006, 10022007, ...]  

Sexo Sexo do indivíduo que foi a óbito. [Caracter 

com 1 posição eg. ‘M’ ou ‘F’]  

Código do Município de residência* Cidade de residência do indivíduo que foi à 

óbito. [Caracteres com 6 posições eg. 260790, 

261160, ...] 

Código do Município de ocorrência* Cidade de ocorrência do óbito. [Caracteres 

com 6 posições eg. 261000, 261160, ...]  

* Em acordo com os dados do IBGE. 

 

3.1.1.3 Método aplicado para o linkage das bases de dados  

 

Diversos trabalhos na literatura discutem a respeito do linkage, ou 

simplesmente relacionamento, entre bases de dados através das informações de 

identificação de um determinado indivíduo (WINKLER, 2006). São analisados, 

nesses trabalhos, como a comparação dos campos de link podem ser afetadas 

por erros de informação e tipografia e ressalta que quanto menos 

discriminatório o processo do linkage maior necessidade de revisão manual é 

demandada (COELI et al., 2011). 

 No sistema mais utilizado em pesquisas realizadas no Ministério 

da Saúde e suas secretarias onde é necessário o linkage dos bancos de dados 

Reclink (CAMARGO, 2000), é utilizado o método de relacionamento entre 

bases de dados chamado Probabilistic Record Linkage (Ligação Probabilística 

de Registros) (BLAKELY & SALMOND, 2002), em que utiliza como dados de 

blocagem o primeiro e último nome do paciente, a data de nascimento e o sexo. 

A blocagem consiste na criação de blocos lógicos de registros oriundos das 

tabelas a serem relacionadas (COELI & CAMARGO, 2002).  

 Para esse trabalho, de forma análoga ao utilizado pelo Reclink, o 

pareamento dos registros das bases de dados foi realizado através da blocagem 
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dos campos: nome completo do paciente, sexo e data de nascimento. Para tratar 

aspectos de nomes foi utilizado um algoritmo de comparação de nomes, 

independente de sua grafia, chamado Soundex (NEWCOMBE et al., 1959). 

Apesar de existir algoritmos superiores como Metaphone (BINSTOCK et al., 

1995) e Phonix (GADD, 1990), o algoritmo Soundex é bastante utilizado pela 

comunidade de saúde, inclusive no banco de dados do SINAN.  

 Mais detalhes sobre os esquemas dos bancos de dados do SINAN 

e SIM estão presentes no dicionário de dados anexo a esse trabalho. 

3.2 Ontologias Utilizadas na Integração 

 

Nesta seção são apresentadas as principais ontologias empregadas na 

integração dos dados do SIM e SINAN. Em um primeiro momento, é 

apresentada a ontologia de Doenças Tropicais Negligenciadas (NTDO) 

(SANTANA et al., 2011) com informações de interesse epidemiológico. Em 

seguida, são apresentadas a ontologia, criada durante esse trabalho, com 

informações da CID 10 e a ontologia com informações geográfica a GeoOnto 

(BARROS, 2012).   

Nas próximas subseções serão descritas as características de cada 

ontologia. 

 

3.2.1 NTDO 

 

Para permitir o relacionamento entre as fontes de dados heterogêneas foi 

utilizada a Ontologia de Doenças Tropicais Negligenciadas  (NTDO) 

(SANTANA et al., 2011). A NTDO é uma representação ontológica com 

aplicação na área de informática biomédica, baseada em lógica de descrição 

(DL) e construída na linguagem OWL 2. Ela ela descreve as Doenças Tropicais 

Negligenciadas, seus agentes patogênicos (que provocam doenças), vetores 



Uma Solução de Integração das Bases de Dados SIM e SINAN 31 

 

 

(que transmitem doenças), hospedeiros e sua localização geográfica de 

indidência.  

 A NTDO utiliza em sua constituição, com fins de reuso, as classes 

e as relações da BIOTOP (SCHULZ et al., 2011), ontologia de ciências que 

provê a NTDO os vocabulários e representações básicas. A NTDO também 

reutiliza as classes e relações da Ontologia Geral Formal (GFO) (HERRE et al., 

2007), para representar intervalos de tempo e seus limites. A Figura 6 ilustra a  

integração da NTDO com a BIOTOP (SCHULZ et al., 2011) e a GFO 

(SANTANA et al., 2012). 

 

  
Figura 6 - A NTDO e suas relações com a BioTop e a GFO. Fonte: (SANTANA et 

al., 2012). 
 

A NTDO possui uma estrutura bem definida, a sua riqueza está na 

expressividade obtida através das restrições complexas definidas em seus 

axiomas, um axioma de exemplo é ilustrado na Listagem 3.1. De posse desses 
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axiomas é possível, por exemplo, obter respostas para perguntas como 

“Quantos casos ocorreram no SIM e SINAN de Leishmaniose transmitida pelo 

vetor LutzomyiaAyrozai?”. 

 

PathogenTransferByVector  equivalentTo Transfer 

                         and (hasAgent some LutzomyiaAyrozai or LutzomyiaFlaviscutellata  

                                                       or LutzomyiaLongipalpis or LutzomyiaUbiquitalis  

                                                       or LutzomyiaUmbralitis or LutzomyiaWellcomei  

                                                       or LutzomyiaWhitmani)) 

                          and (hasLocus some BrazilLocation) 

                          and (hasPatient some ((LeishmaniaAmazonensis or 

LeishmaniaBraziliensis  

                                                             or LeishmaniaChagasi or LeishmaniaGuyanensis  

                                                             or LeishmaniaLainsoni or LeishmaniaNaiffi  

                                                             or LeishmaniaShawi) 

Listagem 3.1 - Axioma em DL definido na NTDO. Fonte: (SANTANA et al., 
2012). 

 

O axioma ilustrado na listagem 3.1, refere-se ao método de transmissão das 

doenças relativas à Leishmaniose. Para o caso ilustrado na figura, a o processo 

de transmissão da Leishmaniose é realizado pelos vetores 

LutzomyiaFlaviscutellata, LutzomyiaLongipalpis, LutzomyiaWellcomei, 

LutzomyiaUmbralitis, LutzomyiaUbiquitalis, LutzomyiaAyrozai e 

LutzomyiaWhitmani; que levam os agentes patogênicos 

LeishmaniaAmazonensis, LeishmaniaChagasi, LeishmaniaBraziliensis, 

LeishmaniaGuyanensis, LeishmaniaLainsoni LeishmaniaNaiffi e 

LeishmaniaShawi; ocorre no Brasil (localização geográfica) e possui 

manifestação em humanos. 

Além da representação de doenças tropicais negligenciadas a NTDO 

possui em sua representação conceitos de notificação e morte. Detalhes sobre a 

representação dessas duas modelagens na NTDO, são abordadas nas próximas 

seções. 

 

3.2.1.1 Modelagem de Notificação 
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A representação do do conceito de notificação foi modelado de forma a 

representar os registros das doenças presentes nas tabelas do banco de dados do 

SINAN. A Figura 7 ilustra os principais conceitos e suas relações criados para 

a modelagem da notificação na ontologia NTDO. 

 Através da Figura 7 pode-se observar que a classe representada pelo 

elemento HealthSurveillanceNotificationAction  representa uma notificação da 

vigilância de saúde. A notificação, por sua vez, possui um participante 

representado pela classe Human; é a realização de uma Disposição Patológica, 

que representa doenças; e possui uma localização geográfica, representando o 

local de ocorrência da notificação. 

 

  
     Figura 7 - Os principais conceitos de notificação da NTDO e suas relações. 

Fonte: (SANTANA et al., 2012). 

 

A modelagem realizada da NTDO foi expandida por Santana (et al., 2012), 

afim de adicionar conceitos de mortalidade, com o intuito de adicionar à NTDO 

semântica necessária para a integração dos bancos de dados SIM e SINAN. A 

modelagem de mortalidade é descrita com maiores detalhes na próxima seção.  
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3.2.1.2 Modelagem de Morte 

 

Santana (et al., 2011) realizou em seu trabalho uma modelagem de Injúrias e 

Mortalidade por causas específicas. Dessa forma, a modelagem definida por 

Santana (et al., 2011) considera que um indivíduo pode vir a adquirir uma 

doença, através de uma determinada forma (ex.:  vetor) de alguma doença ou 

agravo (ex.: Leishmaniose), que pode vir a falecimento.  

Abaixo, segue a listagem das principais classes da ontologia NTDO e 

suas ontologias referenciadas que foram utilizadas nesse trabalho.  

 

Tabela 7 – Classes da NTDO e outras ontologias importadas. 

Classe Definição 

ntdo:DeathProcess 
Classe que representa um evento de morte, utilizada para 

representar um óbito. 

ntdo:GeographicLocation  

Classe que representa uma localização geográfica, utilizada 

para representar o local de residência ou local de ocorrência 

da morte do indivíduo. 

biotop:LivingOrganism  
Classe que representa o indivíduo, utilizada para representar o 

paciente. Para esse caso utiliza-se a subclasse biotop:Human. 

biotop:Process 

Classe que representa o processo de desenvolvimento da 

doença (patológico). É utilizada para definir a causa primária 

de morte, nesse caso utilizam-se as subclasses 

ntdo:DengueFever, ntdo:VisceralLeishmaniasis, entre outras. 

Fonte: (SANTANA et al., 2011) 

 

De forma análoga as principais propriedades da ontologia NTDO e suas 

ontologias referenciadas nesse trabalho estão listadas na tabela abaixo:  

 

Tabela 8 – Propriedades da NTDO e outras ontologias importadas. 

Propriedade Definição 

biotop:hasGeographicLocation  
Relação responsável por relacionar a entidade ao local 

onde ela ocorre. 

ntdo:hasDeathPatient  Relação responsável por indicar que o processo de morte 
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admite apenas um único paciente.  

ntdo:hasInstant 
Relação criada para identificar o instante no qual o 

processo de morte, injúria, nascimento aconteceu.  

ntdo:hasDeathPrimaryCause  
Relação utilizada para relacionar a morte com sua causa 

primária de morte. 

gfo:hasRightTimeBoundary 

Relação responsável por definir o limite de tempo direito 

de um processo, ou seja, o final dele. Ex.: o limite 

temporal direito do “BiologicalDeathProcess” é a morte 

(DeathProcess). 

Fonte: (SANTANA et al., 2011) 
 

 

De forma a facilitar a visualização, na Figura 8 são ilustradas as principais 

classes e propriedades referidas nos quadros acima.  

         

  
Figura 8 - Os principais conceitos de morbidade da NTDO e suas relações. 

Fonte: (SANTANA et al., 2012). 

 

Para o estudo de caso definido nesse trabalho, foram utilizados apenas alguns 

axiomas da ontologia NTDO, um exemplo é ilustrado abaixo na listagem 3.2.  

 

ntdo:DeathEvent equivalentTo biotop:InstantaneousProcess  

                                     and (ntdo:precededBy some ntdo:BiologicalDeathProcess) 

                                     and (ntdo:hasDeathPatient some biotop:LivingOrganism) 

                                     and (ntdo:hasGeographicLocation  some biotop:SpatialRegion) 
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                                     and (ntdo:hasPrimaryDeathCause  exactly 1 biotop:Process) 

Listagem 3.2 - Axioma em DL definido na NTDO. Fonte: (SANTANA et al., 2012). 
 

O axioma ilustrado na listagem 3.2, refere-se ao evento de morte. Em linhas 

gerais o axioma definido significa que um evento de morte é um processo 

instantâneo; precedido por um processo biológico de morte; possui um paciente 

que foi a óbito; ocorreu em uma localização geográfica e possui uma causa de 

morte primária. 

 Na próxima seção é descrita a ontologia criada para a formalização da 

CID 10 e o processo realizado para, de forma automática, gerar classes a partir 

de informações tabulares. Essas classes foram utilizadas como insumo para a 

classificação das causas primárias de morte de um indivíduo e como insumo 

para a causa da notificação. 

 

3.2.2 CID 10 

A modelagem do domínio da CID 10 foi obtida seguindo as definições 

disponibilizadas pelo DATASUS/MS (Departamento de Informática do SUS) e 

mantidas pelo Centro Colaborador da OMS para a Classificação de Doenças 

em Português (CBCD). Parte da representação pode ser visualizada na Figura 

9, gerada através da ferramenta Protegé.  
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Figura 9 - Representação ontológica da CID-10 em acordo com o padrão da 

OMS. 

 

A vantagem em empregar a ontologia da CID 10 na integração das fontes de 

dados é que esta torna possível consultar as bases de dados contendo 

informações sobre capítulos, grupos, categorias ou subcategorias. Consultas às 

bases de dados, utilizando a ontologia CID 10 como fonte de dados 

complementares à NTDO, respeitam a disposição hierárquica definida na 

ontologia CID 10. 

Por exemplo, tanto é possível listar casos de ‘Doenças devidas a 

protozoários’ como listar casos de ‘Leishmaniose cutânea’. Além disso, 

também é possível identificar casos de doenças que ocorrem apenas no sexo 
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feminino, ou até identificar ocorrências de casos de doenças que não podem ser 

consideradas causas de morte. 

 Na listagem 3.3 disposta abaixo, segue um exemplo do trecho da 

ontologia em que se encontra um axioma de exemplo onde determinada doença 

não leva à morte. O axioma definido na ontologia, traduzido em linguagem 

natural seria: “A micose superficial não especificada pode ocorrer apenas em 

humanos e não causa a morte”. 

“Micose superficial não especificada” subClassOf “Outras micoses superficiais”  

                             and (biotop:hasPatient some (biotop:Human))                    

                             and (not (biotop:causes some ntdo:DeathProcess)) 

Listagem 3.3 - Axioma que define que uma determinada doença não 
causa morte. Representação ontológica da CID-10 em acordo com o padrão da 

OMS. 

De forma análoga, segue, na listagem 3.4, um exemplo do trecho da ontologia 

em que se encontra um axioma de exemplo onde determinada doença ocorre 

apenas em indivíduos do sexo masculino. O axioma definido na ontologia, 

traduzido em linguagem natural seria: “A orquite por caxumba ocorre apenas 

em humanos do sexo masculino”. Para a classificação de sexo específico foi 

utilizada a ontologia Phenotypic Quality Ontology (PATO, 2010) a qual foi 

criada para descrever fenótipos e possibilitar a anotação de tais entidades.  

“Orquite por caxumba [parotidite epidêmica]” subClassOf “Caxumba [Parotidite 

epidêmica]” 

and (biotop:hasPatient some (biotop:Human 

and (biotop:bearerOf only pato:MaleQuality))) 

Listagem 3.4 - Axioma que define que uma determinada doença ocorre 
apenas em indivíduos do sexo masculino. Representação ontológica da CID-10 

em acordo com o padrão da OMS. 

3.2.2.1 Processo de Construção da Ontologia CID-10 

A terminologia da CID 10 foi convertida, nesse trabalho, para uma 

representação ontológica em OWL-DL. Os 4 arquivos eletrônicos, contendo 
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informações tabulares sobre a terminologia da CID 10, foram disponibilizados 

pelo DATASUS (Departamento de Informática do SUS). Os 4 arquivos foram:  

 Tabela de Capítulos: Descrição dos principais componentes (podem-ser 

consideradas como superclasses virtuais, i.e. não são superclasses 

propriamente ditas, e podem ser constituídas pela união das subclasses 

(e.g. as classes de doenças propriamente ditas) do próximo arquivo;  

 Tabela de Grupos: Os grupos contêm subconjuntos que formam o 

conteúdo interno dos capítulos, i.e. a união disjunta de um conjunto 

específico de grupos forma um capítulo (reificação). As entidades que 

formam os grupos estão descritos em um intervalo, por exemplo as 

Doenças Infecciosas intestinais (primeira linha da tabela de grupos);  

 Tabela de Categorias: As categorias contêm os grupos genéricos de 

doenças, i.e. A tabela de categorias contém a listagem completa das 

entidades mais genéricas das doenças e que também formam os grupos. 

Um exemplo de categoria é “Leishmaniose”, pois nós sabemos que 

existem formas diferentes de leishmaniose, como a visceral ou cutânea 

(categorias são necessariamente classes disjuntas);  

 Tabela de Subcategorias: As subcategorias representam manifestações 

específicas das doenças genéricas apresentadas nas categorias 

(subcategorias são necessariamente classes disjuntas). 

O algoritmo criado para a conversão da CID 10 em ontologia possui como 

entrada os dados da CID 10 em formato tabular, obtidos pelo DATASUS 

(Departamento de Informática do SUS).  Os registros presentes nas tabelas 

fornecidas (capítulos, grupos, categorias e subcategorias) deram origem às 

classes e aos axiomas provenientes da terminologia da CID 10. O algoritmo 

pode ser visualizado na Figura 10. 
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Figura 10 - Algoritmo para a geração automática de classes provenientes da 
CID-10. 

 

Além da ontologia da CID-10, foram empregadas outras ontologias nesse 

trabalho, como a ontologia geográfica com informações espaciais. Informações 

com detalhes sobre a ontologia geográfica serão discutidas na próxima seção.  

3.2.3 GeoOnto 

A GeoOnto definida por Barros (2012) é uma ontologia escrita em OWL 2 que 

representa em suas classes e propriedades informações espaciais qualitativas 

utilizadas no estudo de caso desse trabalho. Está sendo usada nesse trabalho 

para permitir o raciocínio sobre informações espaciais. Foi escolhida, dentre 

outras ontologias geográficas, por possuir instâncias das regiões em acordo 

com o IBGE (formato de dados utilizado pelos bancos SIM e SINAN).  

A GeoOnto possui uma base de conhecimento com concei tos (classes), 

relações (propriedades) e instâncias (indivíduos). As principais classes 

definidas por Barros (2012) estão listadas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Relação das classes da ontologia definida e seus significados. 

Nome da Classe Tipo de região geográfica 

SpatialRegion Qualquer região geográfica definida na ontologia.  

CountryLocation Região espacial de um país. Ex: BrasilCountryLocation  

CountryRegionLocation 
Região espacial de uma região política do país. Ex: 

NordesteCountryRegionLocation 

StateLocation Região espacial de um estado. Ex: PernambucoStateLocation  

MesoRegionLocation 
Mesorregião de um estado. Ex: 

RegiaoMetropolitanaDeRecifeMesoRegionLocation  

MicroRegionLocation 
Microrregião de uma mesorregião. Ex:  
MataMeridionalPernambucanaMicroRegionLocation  

CityLocation Região espacial de uma cidade. Ex: RecifeCityLocation  

RiverLocation Região espacial de um Rio. Ex.: CapibaribeRiverLocation  
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Fonte: (BARROS, 2012). 

 

A riqueza da GeoOnto está no conjunto de axiomas de suas relações. Estes são 

baseados na teoria de Cálculo de Conexões de Regiões (RCC - Region 

Connection Calculus) (LI et al., 2003), que define regras para cálculo das 

relações entre as regiões. É utilizada para representação lógica de relações 

espaço-visuais entre objetos. Na Figura 11 estão ilustradas as principais 

relações espaciais da RCC-8. 

 

Figura 11 - Principais relações espaciais da RCC-8. Fonte: (LI et al., 2003). 

Todas as relações topológicas (propriedades) da ontologia foram obtidas a 

partir do RCC-8. As relações mapeadas na ontologia foram: 

1. DC (desconectado de); 

2. EC (conectado exatamente com); 

3. PO (sobrepõe parcialmente); 

4. TPP (parte tangencial adequada); 

5. TPPi (parte tangencial adequada inversa); 
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6. NTPP (não é uma parte tangencial adequada); 

7. NTPPi (não é parte tangencial adequada inversa);  

8. EQ (espacialmente igual a).  

Como pode-se observar, pode-se, através das oito relações básicas mapeadas na 

ontologia e dos axiomas definidos com regras de composição é possível inferir 

as outras relações da RCC-8. Ou seja, é possível, a partir de técnicas de 

raciocínio, inferir automaticamente outros relacionamentos presentes na RCC-8 

e inferir novos relacionamentos entre as instâncias da ontologia. Na  Figura 12 

são ilustrados alguns exemplos de axiomas de composição definidos nas 

propriedades da GeoOnto. 

 

Figura 12 - Axiomas de composição definidos na GeoOnto. Fonte: Barros (2012). 

 

Através desses axiomas é possível, por exemplo, realizar a seguinte inferência 

(BARROS, 2012): 

1. Se Recife está dentro da RMR; 

2. Se RMR é desconectado de Salgueiro; 

3. Então Recife é desconectado de Salgueiro.  

 

Outro exemplo possível seria: 

4. Se Caruaru nonTangentialProperPartOf de Agreste Pernambucano; 
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5. Se Agreste Pernambucano externallyConnectedTo Sertão Pernambucano; 

6. Então Caruaru disconnectedTo Salgueiro. 

 

Na seção a seguir será discutida a abordagem utilizada nesse trabalho para a 

integração de dados de saúde, utilizando com estudo de caso os bancos de 

dados SIM e SINAN e as ontologias NTDO, CID-10 e Geo especificados nas 

subseções anteriores. 

3.3 Abordagem de Integração das Fontes de Dados 

Visando a integração das bases de dados dispostas em locais físicos distintos e 

com esquemas heterogêneos, as soluções adotadas na abordagem proposta são 

respectivamente, dirigida a serviços e baseada em ontologias. Ou seja, como as 

fontes de dados se encontram em locais físicos distintos, o modelo arquitetural 

da abordagem proposta é dirigido a serviços. E como os esquemas são 

distintos, foram utilizadas ontologias relacionadas ao domínio de forma a 

abstrair a heterogeneidade das fontes de dados.  

 Dizer que o modelo arquitetural é dirigido a serviços significa que, cada 

base de dados é vista como um Web Service (WS) (PAPAZOGLOU et al., 2003) . 

Um WS pode ser entendido como um tipo específico de serviço que é 

identificado através de uma URI, cuja descrição e transporte de informações  

utilizam padrões abertos da web. 

Levando em conta essas premissas, a abordagem escolhida para este 

trabalho inicialmente foi a abordagem de ontologia única, pois o contexto desse 

trabalho é baseado no domínio da saúde. Mesmo sendo projetado para 

representar apenas um domínio, as outras ontologias que fazem parte da 

integração, como por exemplo, ontologias de representação geográfica e a CID- 

10, podem ser facilmente importadas para a ontologia NTDO. 
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De forma a facilitar a visualização dos componentes idealizados na 

construção da abordagem, a arquitetura utilizada foi dividida em três camadas, 

listadas na disposição top-down, a saber: a Camada Cliente, a Camada de 

Serviços e a Camada de Banco de Dados. A Figura 13 ilustra as camadas da 

arquitetura utilizada. Maiores detalhes dos componentes e funcionamento 

utilizados na construção serão descritos a seguir.  

 

Figura 13 - Arquitetura proposta para a Integração das Bases de Dados. 
 

De maneira geral a Camada Cliente possui a interface utilizada pelo usuário e 

possui as ferramentas para realização de inferência (raciocínio). A Camada de 

Serviços apresenta um mecanismo de conversão e disposição dos dados 

relacionais em recursos em RDF, mais precisamente em instâncias. Por último, 

a Camada de Banco de Dados diz respeito às fontes de dados de saúde que se 

deseja relacionar. 
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Nas subseções a seguir serão apresentadas, de forma detalhada, 

características de cada camada constituinte da arquitetura utilizada para 

executar as consultas do estudo de caso.  

3.3.1 Camada Cliente 

 

Na camada cliente encontra-se a aplicação cliente que permite a visualização 

dos dados. O acesso aos dados pode ser realizado, por exemplo, através de uma 

interface web com consultas pré-definidas, através de métodos com consultas 

em SPARQL, ou através de Linked Data. Neste estudo de caso a aplicação 

cliente foi construída apenas com métodos para consultas em SPARQL. 

 O especialista no domínio poderá realizar consultas em caráter unificado 

sobre as bases do SIM e SINAN, sem a necessidade de conhecer a estrutura, 

tecnologia de implementação e o esquema das bases de dados consultadas. A 

interface do cliente poderá ser disponibilizada na web de forma a ser executada 

em qualquer ponto com acesso a internet facilitando o acesso aos dados pelos 

gestores de saúde. 

A execução das consultas em SPARQL foi viabilizada através do 

framework JENA discutido no Capítulo 2. Ao submeter na interface a consulta  

pré-definida, selecionada pelo usuário, o JENA envia o conteúdo da consulta, 

em formato SPARQL, aos respectivos serviços dispostos na web de forma 

sequenciada. Por exemplo, após o retornar os registros do serviço do SIM, as 

informações, do paciente, retornadas são repassadas ao serviço do SINAN, que 

efetua busca por agravos dos pacientes retornados no SIM.  É nesse momento 

que ocorre a integração propriamente dita dos dados do SIM e SINAN, ou seja, 

os dados de mortalidade e morbidade de um mesmo paciente são relacionados. 

Além disso, foi também adotada a especificação desenvolvida pela W3C 

da SPARQL 1.1 para consultas federadas, que adicionou à linguagem a 

cláusula SERVICE para acessos a fontes de dados encapsuladas em serviços 

web. Dessa forma, como as consultas são escritas em SPARQL, os respectivos 
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serviços, onde são encontrados os dados de saúde, retornam informações em 

formato RDF, daí a necessidade da conversão dos dados em formato relacional 

para RDF.  

Levando em consideração que o SPARQL processa RDF é possível que a 

consulta possa ser realizada em outras fontes de dados, que não estejam 

necessariamente em formato relacional, desde que convertidas em RDF. 

Maiores detalhes da implementação podem ser vistos nos Apêndices E, F e G 

desse trabalho, onde estão listadas as classes criadas para a execução do 

cliente.  

A conversão dos dados será de responsabilidade da Camada de Serviços, 

por isso na seção a seguir serão descritos como foi realizada a conversão e 

processamento das consultas no banco de dados. 

3.3.2 Camada de Serviços 

 

Na Camada de Serviços encontra-se o barramento de serviços responsáveis pela 

execução de consultas em SPARQL iniciadas na Camada Cliente e submetidas 

às fontes de dados relacionais. Devido ao perfil federado do estudo de caso, a 

comunicação entre o cliente SPARQL definido na Camada Cliente e a camada 

de serviços foi obtida através de web services construídos com base na 

metodologia REST (Representational State Transfer) (TYAGI, 2006).  

A metodologia REST é considerada uma filosofia, e não uma tecnologia, 

para a construção de web services, pois utiliza como componentes básicos 

internet já existentes em sua constituição como o protocolo HTTP (W3C, 1999) 

e XML. Algumas das vantagens dessa abordagem, que foram determinantes na 

sua escolha, são a maior rapidez nas requisições por não utilizar muitas 

marcações XML, em comparação com outras abordagens que utilizam o 

protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) (W3C, 2007); Fácil 

construção, não sendo necessárias ferramentas para a construção desses 
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serviços; Resultados facilmente legíveis, por não possuir marcações extras em 

XML como o protocolo SOAP. 

Foram criados dois web services na tecnologia REST para o 

encapsulamento dos bancos de dados. Um serviço que representa o banco de 

dados do SIM e outro que representa o SINAN. Esses serviços executam as 

consultas em SPARQL enviadas pela aplicação cliente. Para melhor 

desempenho, a consulta é realizada sob demanda, ou seja, no servidor do SIM 

apenas são consultados conceitos sobre mortalidade e no SINAN apenas são 

executadas consultas de morbidade.  

Detalhes sobre a implementação do serviços REST do SIM e SINAN 

pode ser visualizado respectivamente nos apêndices B e C desse trabalho. A 

principal característica desses serviços REST é o mapeamento entre os bancos 

de dados e as ontologias propostas como solução integrante desse trabalho. É a 

partir das linguagens de mapeamento que os dados em formato relacional são 

transformados em RDF. Dessa forma, na próxima subseção serão descritas mais 

informações sobre o mapeamento dos bancos de dados relacionais (RDBs) com 

as ontologias. 

 

3.3.2.1 Mapeamento RDB-para-RDF 

 

O SPARQL é uma linguagem de consulta a ontologias, mais precisamente , a 

instâncias (em RDF) definidas nas ontologias. Por isso, foi necessário utilizar, 

nos serviços web do SIM e SINAN, uma API e uma linguagem de mapeamento 

para acessar e extrair dados, em formato RDF, dos bancos de dados relacionais 

através da linguagem SPARQL. 

Existem diversas linguagens de mapeamento para o relacionamento das 

bases relacionais com o RDF (HERT et al., 2011). Dentre as principais 

abordagens analisadas com base no trabalho de Hert (et al., 2011), para a 
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escolha e utilização nesse trabalho, estão o SquirrelRDF (STEER, 2006), eD2R 

(BARRASA et al., 2003), R2O (BARRASA et al., 2004), Relational.OWL 

(LABORDA et al., 2005), Virtuoso (ERLING et al., 2007), D2RQ (BIZER et 

al., 2004), Triplify (AUER et al., 2009), R2RML (DAS et al., 2010) e R3M 

(HERT et al., 2010).   

Para permitir a execução das consultas em SPARQL para extrair 

informações, dos bancos de dados relacionais,  foi utilizada a linguagem de 

mapeamento da linguagem de mapeamento D2RQ (BIZER et al., 2004). Essa 

linguagem de mapeamento é uma linguagem declarativa escrita em RDF na 

representação Turtle vista no Capítulo 2. 

 O D2RQ possui também um framework. A biblioteca D2RQ é uma API 

Java que permite consultar bancos de dados relacionais em SPARQL, acessar 

conteúdo de banco de dados através de Linked Data (BIZER et al., 2009), criar 

cópias de banco de dados em formato RDF e acessar informações de banco de 

dados através da API JENA. Sua utilização torna mais fácil o mapeamento de 

tabelas e colunas de RDBs para as classes e propriedades de uma ontologia 

(HEBELER et al., 2009). A Figura 15 ilustra os componentes do framework 

D2RQ, utilizado para a extração dos dados em formato RDF.  
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Figura 14 – Componentes da arquitetura do framework D2RQ. Fonte: (BIZER et 

al., 2004). 

 

Os três componentes principais da arquitetura são (BIZER et al., 2004): 

 D2RQ Server: um servidor HTTP que permite a visualização dos dados 

através de HTML, Linked Data e protocolo SPARQL para serviços web; 

 D2RQ Engine: um plug-in para o JENA, que utiliza mapeamentos para 

reescrever as consultas em SPARQL para consultas SQL e repassa os 

resultados da consulta até as camadas que os chamou; 

 D2RQ Mapping File: uma linguagem declarativa para descrever os 

mapeamentos das relações entre uma ontologia e um modelo de dados 

relacional. 

O principal motivo da escolha do D2RQ foi que, além de ser uma linguagem 

consolidada é a única, fora a R2RML (DAS et al., 2010), que possui o recurso de 

mapear metadados estáticos, por exemplo, triplas que retornam tipos, não 

somente instâncias de classes, necessários à execução do protótipo. A 
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linguagem R2RML (DAS et al., 2010) não foi escolhida, apesar de ser um 

padrão do W3C, por ainda estar em fase de concepção.  

Para isso, os serviços, que serão independentes entre si, devem conhecer 

e mapear, para cada conceito da ontologia, seu respectivo campo no banco de 

dados. Ou seja, todos os serviços devem conhecer o domínio representado pela 

ontologia. O mapeamento entre o banco de dados e os conceitos definidos na s 

classes e propriedades da ontologia é feito através de um arquivo, com triplas 

em RDF, em formato TURTLE. Este arquivo é gerado manualmente ou através 

do framework D2RQ. No caso desse estudo, o mapeamento foi realizado de 

forma manual.  

Um exemplo de mapeamento em RDF/Turtle dos campos do banco de 

dados relacionados à ontologia em questão podem ser vistos na Tabela 10. 

Mais detalhes sobre os mapeamentos RDB-para-RDF do SIM e SINAN podem 

ser vistos, respectivamente, nos Apêndices C e D. 

 

 

 

Tabela 10 – Exemplo de trecho de mapeamento em RDF/Turtle entre o banco de 
dado relacional do MS e conceitos da ontologia NTDO. 

Exemplo de Mapeamento Descrição 

Mapeando a classe 

DeathEvent da ontologia 

NTDO e o campo Número 

da Declaração de Óbito  

da tabela dope do banco 

de dados SIM  

map:DeathEvent rdf:type d2rq:ClassMap;  
 d2rq:class ntdo:DeathEvent; 

 d2rq:uriPattern "ntdo:DeathEvent@@@dope.numerodo@@"; 

 d2rq:dataStorage map:database; 
. 

Mapeando a classe 

Human da ontologia 

NTDO e o campo 

Soundex da tabela dope 

do banco de dados  

map:Human a d2rq:ClassMap; 

  d2rq:dataStorage map:database;  

  d2rq:class ntdo:Human; 

  d2rq:uriPattern "ntdo:Human@@@dope.soundex@@"; 

. 
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O primeiro item da Tabela 10 ilustra um exemplo do mapeamento entre a classe 

DeathEvent da ontologia NTDO e o campo 'Número da declaração do Óbito' da 

tabela 'dope' do banco de dados do SIM. Esse mapeamento fará com que sejam 

geradas instâncias de DeathEvent identificadas com o Número da declaração do 

Óbito. O campo d2rq:ClassMap indica que o mapeamento map:DeathEvent é 

um mapeamento de classes. O campo d2rq:class indica que a classe mapeada é 

a DeathEvent. O campo d2rq:uriPattern é usado para definir que a coluna da 

tabela será retornada no padrão definido.  

O segundo item da Tabela 10 ilustra um exemplo do mapeamento entre a 

classe Human da ontologia NTDO e o campo 'Soundex' da tabela 'dope' do 

banco de dados do SIM. Esse mapeamento fará com que sejam geradas 

instâncias de Human identificadas pelo o bloco Soundex (vide seção 3.1). 

Para a execução do estudo de caso, foram necessários os mapeamentos 

dos campos do SIM e SINAN listados, respectivamente, nas Tabelas 11 e 12. 

Os campos listados na tabela foram suficientes para a execução da abordagem 

definida no trabalho. 

 

 

 

 

Tabela 11 – Classes e propriedades e tabelas do mapeamento D2RQ do SIM. 

Classe ou Propriedade Campo do Banco de Dados 

ntdo:DeathEvent numerodo 

biotop:Human soundex* 

biotop:Condition causabas 

ntdo:hasGeographicLocation** codmunocorr; codmunres 

* Campo criado para a blocagem do paciente (nome, data de nascimento e sexo)  

** Propriedade mapeada da NTDO, as outras propriedades não foram mapeadas a campos do 

banco de dados e sim entre conceitos da ontologia NTDO  
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O campo soundex não existia no banco de dados do SIM, foi necessária a sua 

criação para a blocagem dos campos de identificação do paciente. Esses 

campos de blocagem são utilizados para relacionar os dados do SIM e SINAN.  

 

Tabela 12 – Classes e propriedades e tabelas do mapeamento D2RQ do SINAN. 

Classe ou Propriedade Campo do Banco de Dados 

ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction  nu_notific 

biotop:Human blocagem* 

ntdo:hasGeographicLocation id_municip; id_nm_resid 

* Campo criado para a blocagem do paciente (nome, data de nascimento e sexo)  

** Propriedade mapeada da NTDO, as outras propriedades não foram mapeadas a campos do 

banco de dados e sim entre conceitos da ontologia NTDO  

O campo blocagem não existia no banco de dados do SINAN, foi criado a partir 

do campo soundex acrescido do sexo do paciente e da data de nascimento. 

Esses campos de blocagem são utilizados para relacionar os dados do SIM e 

SINAN.  

Visto as características presentes na camada de serviços, a próxima 

seção será referente à Camada de Banco de dados, onde serão descritas a 

estrutura e funcionamento dos bancos de dados do Ministério da Saúde 

utilizados nesse trabalho. 

 

3.3.3 Camada de Banco de Dados 

 

E por fim, na camada de banco de dados, encontram-se as fontes de dados com 

informações de saúde. Como a arquitetura foi idealizada visando a  

portabilidade, as fontes de dados em formato relacional podem estar dispostas 

em diferentes locais geograficamente e armazenadas em Sistemas Gerenciais de 

Bancos de Dados (SGBD’s) distintos.  

Os bancos de dados são acessados através do framework D2RQ como 

visto na subseção anterior. A eles são submetidas consultas em SQL, que são 
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previamente convertidas do SPARQL para SQL, através do framework D2RQ, 

e são retornados dados relacionais, que são convertidos posteriormente em 

RDF.  

Os mapeamentos RDB-para-RDF, foram suficientes para a execução do 

estudo de caso proposto, dessa forma, podem ser realizadas quaisquer consultas 

em SPARQL para retornar instâncias tanto presentes nos bancos de dados 

(convertidas do formato relacional para o RDF, através do D2RQ), quan to 

presentes nas ontologias. 

A solução utilizada nesse trabalho realiza a consulta ao banco de dados 

sob demanda, não fazendo cópia do banco de dados, utilizando as instâncias 

dos bancos de dados reais, dessa forma quaisquer modificações no banco de 

dados serão refletidas nas consultas sem a necessidade de efetuar nova cópia no 

banco de dados. 

Segundo Tim Berners-Lee (BERNERS-LEE et al., 1998), o modelo de 

dados da web semântica está intimamente ligado com dados relacionais. Dessa 

forma é possível relacionar os dois paradigmas (realizado nesse trabalho com o 

framework D2RQ) como a figura abaixo: 

         

  
 

Figura 15 - Correspondência entre os paradigmas relacional e RDF. 
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Para exemplificar a correspondência ilustrada acima considere hipoteticamente 

a tabela de agravos de Leishmaniose do banco de dados do SINAN, são 

armazenadas informações sobre a notificação do agravo como: o nome do 

paciente e o número da notificação. Abaixo, encontra-se listada em formato 

relacional e suas respectivas correspondências em RDF. 

Tabela 13 – Corte de tabela do banco de dados referente à Leishmaniose do 
SINAN. 

NOTIFICACAO NMPACIENT 

NOT1 Paciente A 

NOT2 Paciente B 

NOT3 Paciente C 

NOT4 Paciente D 

 

Neste exemplo, para transformar em RDF os dados relacionais devem ser 

extraídas as informações de notificação e nome do paciente, presentes no banco 

de dados. O correspondente dos dados em formato RDF/XML (foram omitidas 

algumas informações para visualização simplificada), dos registros da tabela de 

Leishmaniose, seria como o exemplo ilustrado na Listagem 3.5.  

 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:ntdo="http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#" 

xmlns:geo="http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#" 

xmlns:biotop="http://purl.org/biotop/biotop.owl#"> 

 
<ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction rdf:about="ntdo#NOT1">  

       <ntdo:hasParticipant rdf:resource="biotop#PacienteA"/>  

</ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction> 

... 

</rdf:RDF>  

Listagem 3.5 - Listagem em RDF/XML para exemplo de correspondência entre 
RDF e tabelas de banco de dados. 
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Visto todas as características da abordagem, na próxima seção são  ilustrados 

exemplos de consultas em SPARQL ser realizados com as técnicas e 

ferramentas discutidas nesse capítulo. 

3.3.3.1 Exemplos de Consultas 

  

Abaixo estão listados alguns exemplos de consultas em SPARQL às bases de 

dados do SINAN e SIM utilizando a solução proposta. Para cada consulta em 

SPARQL, é ilustrada a respectiva consulta em SQL gerada pela API D2RQ do 

respectivo serviço.  

Exemplo de Consulta 1 - Recuperar os casos de morte na cidade do Recife no 

banco de dados do SIM 

PREFIX ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#>  

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  

 
SELECT (COUNT(*) as ?registros)  

 
FROM <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl>  

     

WHERE {    

     

  ?localres rdfs:label 'Recife'.     

   

  SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/> {       

    ?registromorte  rdf:type ntdo:DeathEvent;  

                ntdo:hasDeathPatient ?patient;        

               ntdo:hasGeographicLocation ?localocorrenciamorte. 

       ?patient   ntdo:hasGeographicLocation ?localres. 

 }  

}  

Listagem 3.6 – Consulta em SPARQL submetida ao serviço do SIM. 

 

Na consulta da Listagem 3.6 são requisitadas as informações do banco de dados 

do SIM. A cláusula SERVICE faz a chamada ao serviço do SIM que se 

encontra, no exemplo, no endereço ‘http://localhost:8080/sim-d2rq-

server/sparql/’.  

O trecho, enviado para o serviço web, requisita os registros de morte 

(mapeamento D2RQ DeathEvent), os pacientes relacionados a ele (mapeamento 
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D2RQ Human) e sua localização de ocorrência (mapeamento D2RQ 

hasGeographicLocation) que possui local de residência o Recife (mapeamento 

D2RQ hasGeographicLocation). 

Quando o SPARQL chega ao serviço do SIM o D2RQ cria a consulta 

SQL correspondente para submeter ao banco de dados do SIM, através dos 

campos mapeados. A consulta pode ser visualizada na Listagem 3.7. A consulta 

ao banco é realizada e os dados são retornados ao chamador do serviço em 

formato RDF. Nesta etapa, os dados, extraídos do banco de dados, foram 

convertidos em instâncias RDF da ontologia NTDO 

SELECT "T2_dope"."numerodo", "T2_dope"."soundex",         

       "T2_dope"."codmunocorr"  

 
FROM "dope" AS "T2_dope"  

 
WHERE ("T2_dope"."numerodo" = "T2_dope"."numerodo"  

      AND "T2_dope"."numerodo" = "T2_dope"."numerodo"  

      AND "T2_dope"."soundex" = "T2_dope"."soundex"  

      AND "T2_dope"."codmunres" = '261160')   

Listagem 3.7 – Consulta em SQL convertida pela framework D2RQ. 

Exemplo de Consulta 2 - Recuperar os casos de notificação de Leishmaniose 

Cutânea e Visceral na cidade de Caruaru no banco de dados do SINAN 

 

 

PREFIX ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#>  

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>   

  

SELECT (COUNT(*) as ?registros)        

 
FROM <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl>     

 
WHERE {             

      

   ?localocorrencia rdfs:label 'Caruaru'@pt.      

    

   SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/>  {  

  ?notificacoes a ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction;  

                  ntdo:hasParticipant ?patient;                           
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                       ntdo:hasGeographicLocation ?localocorrencia.

     

      }     

}  

Listagem 3.8 – Consulta em SPARQL submetida ao serviço do SINAN.  
 

Na consulta da Listagem 3.8 são requisitadas as informações do banco de dados 

do SINAN. A cláusula SERVICE faz a chamada ao serviço do SINAN que se 

encontra, no exemplo, no endereço ‘http://localhost:8080/sinan-d2rq-

server/sparql/’.  

O trecho, enviado para o serviço web, requisita os registros de 

notificação (mapeamento D2RQ HealthSurveillanceNotificationAction) e os 

pacientes relacionados à notificação (mapeamento D2RQ Human) que possuem 

local de ocorrência a cidade de Caruaru (mapeamento D2RQ 

hasGeographicLocation). 

Quando o SPARQL chega ao serviço do SINAN o D2RQ cria a consulta 

SQL correspondente para submeter ao banco de dados do SINAN, através dos 

campos mapeados. A consulta pode ser visualizada na Listagem 3.9. A consulta 

ao banco é realizada e os dados são retornados ao chamador do serviço em 

formato RDF. Nesta etapa, os dados, extraídos do banco de dados, foram 

convertidos em instâncias RDF da ontologia NTDO. 

Para esse caso, como as notificações de Leishmaniose Visceral e 

Cutânea estão dispostas em tabelas diferentes com esquemas heterogêneos, a 

API gera duas consultas em SQL para cada tabela, ilustradas nas listagens 3.9 

(1) e 3.9 (2). O D2RQ efetua a consulta à tabela de leishmaniose visceral e 

logo após executa consulta à tabela de leishmaniose cutânea. Observa-se nesse 

momento que, é realizada a integração de esquemas distintos de tabelas em um 

mesmo banco de dados. Ou seja, as notificações representadas na consulta 

SPARQL por HealthSurveillanceNotificationAction podem advir de diversas 

tabelas com esquemas distintos (notificação de Leishmaniose Visceral, 

notificação de Leishmaniose Cutânea, entre outras).  
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Como ambas as consultas retornam seus dados no mesmo formato de 

instâncias da NTDO em RDF o resultado é unificado pelo framework D2RQ e 

retornado ao chamador do serviço. 

(1) 

 
SELECT "T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific",  

       "T1_leishmaniosevisceral"."soundex"  

FROM "leishmaniosevisceral" AS "T1_leishmaniosevisceral" 

WHERE ("T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific" =                

                     "T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific"  

      AND "T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific" =  

                     "T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific"  

      AND "T1_leishmaniosevisceral"."id_municip" = '260410')  

 
(2) 

 
SELECT "T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific",  

       "T1_leishmaniosecutanea"."soundex"  

FROM "leishmaniosecutanea" AS "T1_leishmaniosecutanea" 

WHERE ("T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific" =                

                     "T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific"  

      AND "T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific" =  

                     "T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific"  

      AND "T1_leishmaniosecutanea"."id_municip" = '260410')   

 

Listagem 3.9 – Consulta em SQL convertida pelo framework D2RQ. 

 

Exemplo de Consulta 3 - Recuperar os casos de notificações de agravo e 

notificações de morte do mesmo paciente  

 

PREFIX ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#>  

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>   

  

SELECT (COUNT(*) as ?registros)        

 
FROM <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl>     

 
WHERE {             

      

   SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/>  {  

  ?notificacoes a ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction;  

                  ntdo:hasParticipant ?patient.   

  

   } 

 

   SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/>  {  
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 ?registromorte  rdf:type ntdo:DeathEvent;  

                  ntdo:hasDeathPatient ?patient.  

   }     

     

}  

Listagem 3.10 – Consulta em SPARQL submetida aos serviços do SINAN e SIM.  
 

Na consulta da Listagem 3.10 são requisitadas as informações do banco de 

dados do SINAN e do SIM. Como a execução do SPARQL é de forma 

sequenciada, por sua natureza, primeiramente é executada a  cláusula 

SERVICE, que faz a chamada ao serviço do SINAN que se encontra, no 

exemplo, no endereço ‘http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/’.  

Quando o SPARQL chega ao serviço do SINAN o D2RQ cria a consulta 

SQL correspondente para submeter ao banco de dados do SINAN, através dos 

campos mapeados. O SQL correspondente pode ser visualizado na Listagem 

3.11. 

 

(1) 

 
SELECT "T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific",  

       "T1_leishmaniosevisceral"."soundex"  

FROM "leishmaniosevisceral" AS "T1_leishmaniosevisceral" 

WHERE ("T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific" =                

                     "T1_leishmaniosevisceral"."nu_notific") 

 

  

 
(2) 

 
SELECT "T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific",  

       "T1_leishmaniosecutanea"."soundex"  

FROM "leishmaniosecutanea" AS "T1_leishmaniosecutanea" 

WHERE ("T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific" =                

                     "T1_leishmaniosecutanea"."nu_notific")   

 

Listagem 3.11 – Consulta em SQL convertida pelo framework D2RQ. 

O D2RQ retorna o resultado da consulta SQL em formato de instâncias 

da ontologia NTDO, como ilustrado no mapeamento da Tabela 10. Essas 

instâncias retornadas são utilizadas na segunda etapa da consulta SPARQL, que 

pesquisará os registros de morte dos pacientes encontrados da notificação.  
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Quando o SPARQL chega ao serviço do SIM o D2RQ cria as consultas 

SQL correspondentes para submeter ao banco de dados do SIM, através dos 

campos mapeados. São executadas consultas em SQL para cada indivíduo 

encontrado no SINAN, um exemplo pode ser visualizado na Listagem 3.12. A 

consulta ao banco é realizada e os dados são retornados ao chamador do serviço 

em formato RDF. Nesta etapa, os dados, extraídos do banco de dados, foram 

convertidos em instâncias RDF da ontologia NTDO. 

SELECT "T2_dope"."numerodo", "T2_dope"."soundex",         

        
FROM "dope" AS "T2_dope"  

 
WHERE ("T2_dope"."numerodo" = "T2_dope"."numerodo"  

      AND "T2_dope"." soundex " = 'ATGGTFTFTFRM20100923')   

Listagem 3.12 – Consulta em SQL convertida pela framework D2RQ. 

Esses registros, por fim, são retornados e exibidos ao usuário. No 

próximo capítulo serão discutidos os principais trabalhos relacionados ao tema.  



 

 

C A P Í T U L O

4.   
 
 

Trabalhos Relacionados 
 

. 
sse capítulo apresenta uma breve discussão sobre as pesquisas relacionadas 

ao tema. São levantadas as principais características de cada abordagem, suas 

vantagens e desvantagens, e, logo em seguida, avaliadas de acordo com 

critérios definidos para avaliação. Ao final do capítulo foi apresentada uma tabela 

comparativa entre as abordagens e sua relação com os critérios analisados. 

4.1 Métodos de Avaliação das Abordagens 

 

Diversos esforços estão sendo empregados na integração de fontes de dados 

heterogêneas com base em tecnologias da WS. Foram publicados, na literatura, 

trabalhos relacionados às ferramentas da WS necessárias à integração, como de 

integrar ontologias a bases de dados (AUER et al., 2007), reescrita de consultas 

SPARQL (MAKRIS et al., 2010) (CORRENDO et al., 2010), integração de 

esquemas de bancos de dados heterogêneos (DOU et al., 2006), entre outros.

E 
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 Nesse trabalho, foram escolhidos três trabalhos relacionados para uma 

análise com maior detalhe sobre como estão sendo feitas as pesquisas 

relacionadas com o tema. Esses trabalhos utilizam tecnologias da WS, mais 

precisamente ontologias como base para a integração de dados de saúde. No 

primeiro (CHEN et al., 2006), foi apresentado um conjunto de ferramentas com 

diversas ferramentas web, que facilitam a construção de aplicações que utilizam 

bases de dados relacionais heterogêneas, utilizando, para esse objet ivo, 

tecnologias da web semântica. 

 No segundo trabalho relacionado, (PÉREZ-REY et al., 2006) propõe o 

Ontofusion um sistema de integração de base de dados heterogêneas com 

informações de saúde. Utiliza ontologias para relacionar esquemas distintos 

criando uma espécie de esquema virtual.  

E, por fim, o terceiro trabalho relacionado (MEDEIROS, 2009) que 

apresenta um sistema, baseado em ontologias, para integração das bases de 

dados do MS. Para essa dissertação, foi considerado o de maior importância por 

aplicar, de forma semelhante a esse trabalho, o uso de ontologias na integração 

de fontes de dados heterogêneas de saúde, mais especificamente nas bases de 

dados SIM e SINAN. 

 Para a análise dos trabalhos relacionados, foram adotados critérios 

considerados relevantes para a construção de um sistema de informação em 

saúde baseado em ontologias. Esses critérios ou características foram levados 

em consideração para a construção definida no presente trabalho. Na Tabela 14 

estão listados os critérios ou características e os significados que eles 

representam para a análise.  
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Tabela 14 – Critérios utilizados na avaliação dos trabalhos relacionados. 
Critério Significado  

Abordagem 

Múltiplas Ontologias 

Nesse critério, cada fonte de dados é descrita por uma ontologia local.  

Abordagem Híbrida Esse critério significa que cada fonte de dados possui sua ontologia para 

descrevê-la, mas, em contrapartida, existe uma ontologia global com o 

vocabulário compartilhado que permite a comunicação entre as 

ontologias locais. 

Abordagem 

Ontologia Global 

Significa que a solução utiliza uma única ontologia,  com um 

vocabulário compartilhado, para a integração das bases de dados.  

Integração 

Semântica de 

Esquemas 

Ontologias são utilizadas apenas como integração dos esquemas dos 

bancos de dados, sem levar em consideração o conteúdo dos dados.  

Integração 

Semântica de Dados 

Ontologias interagem com os dados disponíveis no banco de dados, 

criando uma espécie de integração semântica orientada a dados. 

Estender 

Conhecimento 

Essa característica se refere à inclusão de novo conhecimento além do 

que existe no banco de dados. 

Utiliza 

conhecimento 

compartilhado 

Esse critério é referente à utilização de ontologias, criadas e mantidas 

por comunidades internacionais, disponíveis e acessadas em repositórios 

na web que se tornaram padrão de utilização no domínio de aplicação.  

 Nas próximas seções estão apresentadas as análises realizadas dos 

trabalhos e, por fim, segue a conclusão do capítulo com um quadro comparativo 

ilustrando as características de cada abordagem em comparação com a solução 

apresentada nesse trabalho. 

 

4.2 DartGrid 

 

Nesse trabalho, Chen (et al., 2006) apresenta o DartGrid, um framework 

baseados em tecnologias da WS, que auxiliam a construção de aplicações que 

precisam de acesso a banco de dados heterogêneos. Esse framework encontra -se 

autalmente em serviço ao governo governo da República Popular da China 

(China Academy of Traditional Chinese Medicine - CATCM).  

 O DartGrid possui três ferramentas complementares disponíveis, a saber: 

o DartMapping - ferramenta que cria os mapeamentos entre as tabelas do banco 
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de dados e as classes e propriedades das ontologias, o DartQuery  - interface 

responsável pela construção de consultas em SPARQL de forma visual e 

finalmente, a Dart-Search, ferramenta responsável por realizar consultas em 

linguagem natural a diversas bases de dados.  

 

 
Figura 16 – Arquitetura do sistema Dartgrid. Fonte: (CHEN et al., 2006). 

 

O DartGrid possui quatro componentes básicos responsáveis pelo 

funcionamento da sua arquitetura (CHEN et al., 2006) listados abaixo: 

 

1. Serviço de Ontologias - atua como um repositório local de ontologias 

definidas pelos usuários de domínio que modelam as ontologias 

necessárias ao negócio. Esse serviço apenas permite a consulta a 

ontologias criadas pelos especialistas do domínio;  

 

2. Serviço de Registros Semânticos - componente responsável por 

disponibilizar os mapeamentos entre as terminologias das ontologias e os 

esquemas dos bancos de dados. O usuário, ao criar um mapeamento na 
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ferramenta DartMapping, registra o mapeamento nesse componente, 

tornando-o acessível aos outros módulos do sistema.  

 

3. Serviço de Consultas Semânticas - responsável por processar o SPARQL, 

criados previamente pelo usuário na ferramenta DartQuery. Através 

desse componente, as consultas, em SPARQL, são convertidas em 

consultas SQL e submetidas aos respectivos bancos de dados. Utiliza, 

para isso, os mapeamentos disponíveis no Semantic Registry Service.  

 

4. Serviço de Busca - é o serviço responsável por processar as consultas em 

linguagem natural, a busca é feita através de palavras-chave. O resultado 

é disposto em forma de ranking, obtido através de cálculo estatísticos, de 

forma semelhante a ferramenta de busca do Google.  

 

As ferramentas disponibilizadas por esse trabalho possuem a vantagem de ter 

diversos módulos para a consulta a fontes heterogêneas. Além disso, possui 

ferramentas gráficas para a construção de consultas em SPARQL, o que facilita 

o trabalho por parte dos desenvolvedores.  

 Uma limitação dessa aplicação consiste em que não há suporte a consulta 

a ontologias em OWL pertencentes ao domínio, pois somente prevê o 

relacionamento entre RDF e o modelo relacional, ou seja, quando efetua uma 

consulta, apenas consulta o mapeamento (visão) disponível no Semantic 

Registry Service. Por exemplo, não é possível, no mapeamento, representar que 

‘um professor ensina em um curso de um  semestre específico’, seria uma 

restrição em DL específicas em ontologias feitas em OWL, por exemplo.  

 Diferente da abordagem utilizada no estudo de caso desse trabalho, que 

por realizar as consultas em SPARQL, pode utilizar ontologias tanto como um 

modelo de dados para extrair os dados do banco, como pode utilizar as 

ontologias como base de conhecimento, ou seja, as instâncias presentes nas 

ontologias podem ser recuperadas e relacionadas às instâncias recuperadas a 

partir do banco de dados, através do framework D2RQ. Além disso, na 
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abordagem desse trabalho, podem ser criados métodos que executem raciocínio 

a partir dos axiomas disponíveis nas ontologias.  

 Essa abordagem atende aos seguintes critérios: Abordagem de Múltiplas 

Ontologias e à Integração Semântica de Esquemas. Como descrito na seção 

‘Modelos de Integração Baseados em Ontologias’ uma desvantagem de ser 

múltiplas ontologias é a dificuldade da comunicação entre essas ontologias, por 

não possuir um vocabulário compartilhado. Em contrapartida, uma base de 

dados pode ser removida do negócio sem impactar outras bases de dados 

integradas. 

 Como dito anteriormente essa solução foca na integração semântica dos 

esquemas, o que limita o papel das ontologias, fazendo com que sejam apenas 

descritores semânticos da estrutura do banco de dados, sem explorar o seu 

conteúdo. 

A Tabela 15 ilustra os itens que a ferramenta atende nos critérios 

definidos na seção ‘Métodos de Avaliação das Abordagens’.  

Tabela 15 –Avaliação da ferramenta DartGrid. 

Funcionalidade Atende Não-Atende 

Abordagem Múltiplas Ontologias X  

Abordagem Híbrida  X 

Abordagem Ontologia Global  X 

Integração Semântica de Esquemas X  

Integração Semântica de Dados  X 

Estende Conhecimento  X 

Utiliza conhecimento compartilhado  X 

 

Na próxima seção é discutido outro trabalho relacionado: o ONTOFUSION.  

 

4.3 Ontofusion 

 

O Ontofusion é um sistema de integração de bases de dados públicas com dados 

clínicos, sobre genoma e ontologias biomédicas (PÉREZ-REY et al., 2006).  
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Para isso, o seu processo de integração é realizado através de uma ferramenta 

de criação e unificação de esquemas, resultando em uma espécie de esquema 

virtual. Na Figura 18 pode ser visualizado o processo de mapeamento das bases 

de dados até a unificação desses mapeamentos criando o esquema virtual.  

 

 
Figura 17 – Processo de mapeamento e unificação da Ontofusion. Fonte: 

(PÉREZ-REY et al., 2006). 

Um esquema virtual, como ilustrado na figura 4.16, são ontologias que 

representam a estrutura da informação contida em um banco de dados no nível 

conceitual. Dessa forma, cada esquema de banco de dados é mapeado em 

esquemas virtuais, assim como um conjunto de esquemas virtuais são 

unificados em um único esquema virtual caracterizando uma arquitetura híbrida 

de ontologias. 

 Foi criada uma interface para a consulta das bases de dados. O usuário, 

para consultar determinada fonte de dados, navega sobre as propriedades da 

ontologia do esquema virtual unificado e por fim informa o dado que deseja 

pesquisar. Como o Ontofusion utiliza uma arquitetura multi-agente, ao 

selecionar determinada pesquisa, o agente inteligente que representa o usuário 

traduz e divide a consulta e transfere as respectivas consultas aos agentes que 



Trabalhos Relacionados 69 

 

 

representam os esquemas virtuais em busca da informação selecionada até 

alcançar os esquemas físicos dos bancos de dados. A Figura 19 ilustra a 

comunicação entre os agentes inteligentes.  

 

 
Figura 18 – Comunicação multi-agente. Fonte: (PÉREZ-REY et al., 2006). 

Avaliando a ferramenta, pode-se notar que existem limitações nessa abordagem. 

Por exemplo, as pesquisas devem ser realizadas apenas em bancos de dados, ou 

seja, mesmo que os dados estejam em ontologias, essas ontologias devem estar 

dispostas em banco de dados, perdendo o sentido de compartilhamento e 

disponibilização de ontologias na web.  A abordagem utilizada nesse estudo de 

caso disponibiliza suas ontologias na web afim de permitir seu 

compartilhamento. 

 Essa abordagem atende aos seguintes critérios mencionados: a 

Abordagem Híbrida, a Integração Semântica de Esquemas e a Extensão do 
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Conhecimento. Como descrito na seção ‘Modelos de Integração Baseados em 

Ontologias’ a abordagem híbrida veio suprir as lacunas evidenciadas pelas 

outras duas abordagens. Igual a solução anterior, faz  somente a integração de 

esquemas, sendo a base de dados de ontologias do domínio de saúde 

consideradas como fontes de dados. 

 A base de dados, que contém as ontologias biomédicas, pode ser vista 

como inclusão de novo conhecimento sem que seja necessário modificar ou 

incluir novas informações nas fontes de dados existentes. Não utiliza 

conhecimento compartilhado, pois não utiliza os recursos e repositórios de 

ontologias disponíveis na web. 

A Tabela 16 ilustra os itens que a ferramenta atende nos critérios 

definidos na seção ‘Métodos de Avaliação das Abordagens’.  

Tabela 16 - Avaliação da ferramenta ONTOFUSION  

Funcionalidade Atende Não-Atende 

Abordagem Múltiplas Ontologias  X 

Abordagem Híbrida X  

Abordagem Ontologia Global  X 

Integração Semântica de Esquemas X  

Integração Semântica de Dados  X 

Estende Conhecimento X  

Utiliza conhecimento compartilhado  X 

 

Na próxima seção é discutido outro trabalho relacionado: o SisOnt.  

4.4 SisOnt 

 

No Sistema de Informação em Saúde Baseado em Ontologias (SisOnt) Medeiros 

(2009) apresenta um sistema de informação criado com a finalidade de 

compartilhamento e integração de dados em saúde. É o principal trabalho 

relacionado em questão por utilizar como estudo de caso as fontes de dados do 

Sistema de Informação Brasileiro de Saúde: O SIM e o SINAN. 

 O projeto possui dois componentes básicos: o Consultor de Informações 

em Saúde (CIS) - sistema de interface web para consulta de conceitos sobre 
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epidemiologia (manifestações clínicas, estabelecimentos de saúde por bairro, 

entre outras) e o Integrador de Dados em Saúde (IDS) - aplicação desktop para 

integração dos dados do SIM e SINAN. Os dois subsistemas criados são 

baseados, em sua abordagem, em ontologias.  

 Além disso, a proposta do SisOnt também faz uso de arquitetura de 

mediadores - mediadores podem ser definidos como códigos de software que 

exploram o conhecimento sobre determinados conjuntos ou subconjuntos de 

dados com a finalidade de produzir informações destinadas a  uma camada 

superior de aplicações (WIEDERHOLD, 1992) (CHAWATHE et al., 1994) - 

com a finalidade de prover uma visão unificada para o usuário, através de uma 

abstração das informações descentralizadas.  

 A arquitetura do sistema apresenta três ambientes, a saber: Ambiente do 

Usuário - responsável pela interface do usuário e suas requisições, Ambiente de 

Integração - responsável pela reescrita de consultas e integração dos dados e o 

Ambiente Comum - responsável por conter as bases de dados com os dados para 

integração.  Na Figura 20 é ilustrada a arquitetura do sistema definido por 

Medeiros (2009). 

 
Figura 19 – Arquitetura de Integração do Sistema SisOnt. Fonte: (MEDEIROS, 

2009). 
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Para atingir seu objetivo foram criadas três ontologias ilustradas na figura 4: a 

ontologia A com conceitos sobre o domínio de saúde, utilizada pelo módulo 

CIS; a ontologia B1, que descreve a quais tabelas pertencem os campos 

definidos na consulta SQL, utilizada pelo módulo IDS; e finalmente, a 

ontologia B2, que descreve a quais banco de dados pertencem as tabelas 

definidas na consulta SQL, utilizada também pelo módulo IDS.  

 

 Os módulos CIS (interface web) e IDS (interface desktop) funcionam de 

forma independente. A seguir serão listadas um passo-a-passo do 

funcionamento do módulo CIS de acordo com a arquitetura definida e ilustrada 

na figura 4 (MEDEIROS, 2009): 

1 O usuário informa, por exemplo , o bairro afim de descobrir 

estabelecimentos de saúde de acordo com o bairro informado; 

2 A ontologia, com as instâncias carregadas com informações sobre os 

estabelecimentos de saúde é consultada, pelo sistema, através da API 

JENA. Nessa etapa, não são consultadas informações presentes nos 

bancos de dados; 

3 Os resultados são dispostos como na Figura 21. 

 
Figura 20 – Resultado da consulta no módulo CIS. Fonte: (MEDEIROS, 2009).  
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De forma análoga, a seguir será listado um passo-a-passo do funcionamento do 

módulo IDS de acordo com a arquitetura definida e ilustrada na figura 4 

(MEDEIROS, 2009):  

1. O usuário informa, por exemplo , através do formulário que deseja  

 consultar o nome, idade e causa de óbito de pacientes menores de 30 anos; 

2. Com as propriedades nome, idade e causa de óbito, o sistema identifica, 

através das ontologias B1 e B2, a que campo e banco de dados 

respectivamente pertencem às propriedades selecionadas;  

3. As informações distribuídas do banco de dados são recuperadas e dispostas 

em uma matriz; 

4. Os resultados são dispostos como na Figura 20. 

Essa abordagem atende aos seguintes critérios mencionados: a Abordagem de 

Ontologia Global e a Integração Semântica de Esquemas. Para a integração dos 

dados, foi utilizada a abordagem de ontologia global com a intenção de integrar 

os esquemas dos bancos de dados. Não foi evidenciada nenhuma reutilização de 

ontologias pré-definidas pela comunidade internacional de saúde. A autora 

apenas cita a existência dessas abordagens, mas não as utiliza recriando alguns 

conceitos em suas ontologias. 

 Atendendo ao segundo critério a integração é apenas dos esquemas dos 

bancos de dados, ou seja, não há a integração dos dados com a ontologia de 

conceitos epidemiológicos. Isso faz com que não seja possível estender o 

conhecimento, nem agregar novas informações, dispostas na ontologia, ao 

resultado final. 

 Existem outros fatores, não listados nos critérios definidos, como o 

desempenho prejudicado por diversas consultas ao banco de dados que devem 

ser realizadas. Por exemplo, para cada informação, representada por uma 

propriedade na ontologia, identifica-se qual banco ele faz parte, abre-se uma 

conexão, recupera-se a informação e armazena-a na matriz de resultados. Além 



Trabalhos Relacionados 74 

 

 

disso, a abordagem não foi executada com dados reais, não podendo medir o 

desempenho da abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Resultado da consulta no módulo IDS (Medeiros, 2009).  
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A abordagem utilizada no estudo de caso desse trabalho, diferente do SisOnt, 

traduz o SPARQL em apenas uma consulta SQL, evitando assim que sejam 

realizadas várias consultas para se obter os campos do banco de dados.  

A Tabela 17 ilustra os itens que a ferramenta atende nos critérios 

definidos na seção ‘Métodos de Avaliação das Abordagens’.  

Tabela 17 - Avaliação da ferramenta SisOnt. 

Funcionalidade Atende Não-Atende 

Abordagem Múltiplas Ontologias  X 

Abordagem Híbrida  X 

Abordagem Ontologia Global X  

Integração Semântica de Esquemas X  

Integração Semântica de Dados  X 

Estende conhecimento  X 

Utiliza conhecimento compartilhado  X 

 

Na próxima seção é ilustrado e discutido um comparativo entre as soluções 

relacionadas e a abordagem atual. 

4.5 Comparativo Entre as Abordagens 

 

Com uma análise das abordagens mencionadas segue, ilustrado na Tabela 17, 

um comparativo entre as soluções apresentadas. Nesse quadro, estão 

apresentadas, na horizontal, as soluções DartGrid, Ontofusion, SisOnt e a 

solução apresentada nesse trabalho. Na vertical, estão dispostos os critérios 

definidos na seção “Métodos de Avaliação das Abordagens”. 

Tabela 18 - Comparativo final das abordagens. 
Funcionalidade DARTGRID ONTOFUSION SISONT NTDO 

Abordagem Múltiplas Ontologias Sim Não Não Não 

Abordagem Híbrida Não Sim Não Não 

Abordagem Ontologia Global Não Não Sim Sim 

Integração Semântica de Esquemas Sim Sim Sim Sim 

Integração Semântica de Dados Não Não Não Sim 

Estender conhecimento Não Não Não Sim 

Utiliza conhecimento compartilhado Não Não  Não Sim 
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Com base na análise do quadro 11, foram obtidas algumas conclusões, listadas 

abaixo: 

 Através do quadro descrito acima, pode-se observar que todas as aplicações 

fazem integração de esquemas de banco de dados. Ao contrário das 

ferramentas, a abordagem proposta neste trabalho procura ir além da simples 

integração de esquemas, enriquecendo o conteúdo dos dados do negócio, 

fazendo também uma integração semântica dos dados com as informações 

contidas nas ontologias, ou seja, os dados do banco ao se transformarem em 

instâncias da ontologia NTDO podem ser consultados, através de SPARQL e 

técnicas de raciocínio, com a semântica epidemiológica definida na NTDO e 

demais ontologias descritas no Capítulo 3; 

 No projeto NTDO, dentre todas as outras aplicações, é possível estender o 

seu conhecimento incluindo novo conhecimento, através de outras 

ontologias como foi realizado. Foram incluídas informações sobre a CID-10 

e dados do IBGE de localidade, informações que não são disponibilizadas 

pelos bancos de dados; Além disso, a criação de novo conhecimento através 

de técnicas de raciocínio, que permitem a inferência de novas informações;  

 E por fim, analisando o quesito ‘Utiliza conhecimento compartilhado’, pode -

se observar que o projeto NTDO é o único que utiliza de forma 

compartilhada as ontologias. Uma vantagem é que pode-se adicionar ao 

projeto qualquer ontologia que esteja disponível na web, ao contrário das 

outras aplicações que utilizam ontologias definidas localmente.



 

 

C A P Í T U L O

5.   
 
 

Resultados e Discussão 

 

 

esse capítulo são ilustrados os resultados alcançados com a 

aplicação estudo de caso real utilizando as bases de dados do 

ministério da saúde SIM e SINAN. São ilustradas consultas 

viabilizadas pela abordagem descrita no capítulo 3.  Ao final do capítulo, é 

apresentada uma análise sobre os resultados obtidos.  

5.1 Resultados Obtidos 

 

O protótipo intitulado ‘Projeto NTDO’ foi criado para a execução dos 

experimentos e foi criado com base na arquitetura descrita no Capítulo 3. Foi 

escrito na linguagem Java e construído na ferramenta de programação Eclipse
2
.  

Para a execução dos experimentos foram considerados os indivíduos com 

notificação presente nas bases de dados do SINAN e do SIM, com dados 

completos dos anos 2007 a 2010. Foram utilizadas, do banco de dados do 

SINAN, as notificações de agravos referentes à Leishmaniose (Leishmaniose 

cutânea, Leishmaniose visceral e Leishmaniose cutâneo-mucosa) que ocorreram 

                                                 
2
 http://www.eclipse.org 

N 
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no estado de Pernambuco. Por outro lado, do banco de dados do SIM foram 

utilizados os dados de ocorrência de morbidade no estado de Pernambuco.  

Foram executadas consultas para a análise do funcionamento da solução. 

Nas próximas seções são listados alguns experimentos realizados para ilustrar a 

execução da arquitetura. É discutida a execução de três consultas que 

ilustrando: 

1. Uma simples integração com as bases de dados do SIM e SINAN; 

2. Uma consulta integrada explorando a hierarquia de ontologias;  

3. E, por fim, uma consulta complexa utilizando técnicas de raciocínio.  

5.2 Exemplo de Consulta de Integração Simples entre Bases de 

Dados Heterogêneas 

 

Para o exemplo de execução de uma consulta de integração simples considere a 

consulta escrita em SPARQL Listagem 5.1. A consulta requisita os casos de 

morte relacionada a qualquer doença e notificações de Leishmaniose Visceral e 

Cutânea de indivíduos presentes nas bases de dados do SIM e SINAN no 

período de 2007 a 2010. O código relativo à consulta pode ser visualizado no 

Apêndice F. 

 

PREFIX ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#>  

SELECT (COUNT(*) as ?registros)  

FROM <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl>     

WHERE  

{        

     SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/>  

     {       

        ?notificacoes a ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction;

  

                   ntdo:hasParticipant ?patient.               

  

     }  

 

     SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/>  

     {       

        ?registromorte a ntdo:DeathEvent;  

                     ntdo:hasDeathPatient ?patient;        

     }  

}  

Listagem 5.1 – Consulta Simples de Integração das Bases de Dados SIM e 

SINAN. 

 

A 

B 
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Na consulta de exemplo as informações relacionadas de morte e notificação são 

requisitadas pelos serviços do SINAN e SIM respectivamente. Para a execução 

da consulta acima, o seguinte passo-a-passo ilustrado na Figura 23 é realizado. 

A listagem do código executado no teste pode ser visualizada no Apêndice F. 

 

 

Figura 22 - Passo-a-passo da execução da consulta da listagem 5.1. 
 

Como se pode observar a consulta aos bancos é realizada de forma sequencial. 

Essa execução sequenciada é uma característica do SPARQL e dos frameworks 

que executam as consultas em SPARQL, impossibilitando a execução das 

consultas em paralelo, por exemplo.  

O resultado da execução da consulta ilustrada na Listagem 5.1 pode ser 

visualizado na Figura 24. Observa-se que a quantidade de registros nas tabelas e 

a falta de técnicas de otimização dos campos do banco de dados (como chave 

primária, tipos de dados e índices) impactaram no tempo de resposta da 

consulta, que levou 99 segundos para retornar os registros. A quantidade de 

registros presentes, nesse exemplo, no banco de dados do SIM foi, em média, 

250 000 registros e o SINAN com 4 000 registros. 
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Figura 23 - Resultado da execução da consulta da listagem 4.1 com uma 
consulta simples de integração dos dados do SIM e SINAN.  

 

A seguir, é ilustrado o segundo exemplo de consulta integrada explorando a 

hierarquia da ontologia CID 10. 

5.3 Exemplo de Consulta de Integração Explorando a 

Hierarquia de Ontologias 

 

Sabe-se que a classificação das doenças na CID 10 é organizada seguindo a 

hierarquia ilustrada na Figura 25. No banco de dados do SIM e SINAN, as 

informações sobre doenças estão representadas através do código das 

subcategorias. Através do uso da ontologia criada com a terminologia da CID 

10 é possível efetuar consultas por Capítulos, Grupos e Categorias (informação 

não disponível atualmente nos bancos de dados do SIM e SINAN).  

 

Figura 24 - Hierarquia da CID 10 

Dessa forma, para o exemplo de execução de uma consulta de integração 

explorando a consulta a hierarquia da ontologia CID 10, considere a consulta 

escrita em SPARQL ilustrada na listagem 5.2. A consulta requisita a quantidade 

de indivíduos que possuem notificações de Leishmaniose Cutânea e Visceral e 

registro de morte de doenças devidas a protozoários  presentes nas bases de 



Resultados e Discussão 81 

 

 

dados do SIM e SINAN no período de 2007 a 2010.  O código relativo à 

consulta pode ser visualizado no Apêndice G. 

 

PREFIX ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#>  

PREFIX rdf:  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  

PREFIX rdfs:  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  

 
SELECT (COUNT(*) as ?registros)  

 
FROM <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl>  

     

WHERE  

{    

 

     ?doencasprotozoarios rdfs:label 'Doenças devidas a 

protozoários'. 

     ?outrasdoencas rdfs:subClassOf ?doencasprotozoarios. 

     ?causabas rdfs:subClassOf ?outrasdoencas. 

 

     SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/>  

     {       

        ?registromorte a ntdo:DeathEvent;  

                     ntdo:hasDeathPatient ?patient; 

                         ntdo:hasPrimaryDeathCause ?causabas.        

     }  

     

     SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/>  

     {       

        ?notificacoes a ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction;

  

                   ntdo:hasParticipant ?patient.               

  

     }  

 

}  

Listagem 5.2 – Consulta Simples de Integração das Bases de Dados SIM e 
SINAN. 

A navegabilidade na ontologia através das três primeiras triplas (sujeito -objeto-

valor) da consulta em SPARQL. A consulta em SPARQL foi criada dessa 

forma, pois em SPARQL não é possível retornar instâncias de instâncias, 

poderia ser utilizado técnicas de raciocínio para se obter as subcategorias sem a 

necessidade de criar as três primeiras triplas do código da Lis tagem 5.2. Essas 

triplas, ao consultar inicialmente a ontologia da CID 10, retornam 

respectivamente: 

1. No campo '?doencasprotozoarios ' a instância correspondente aos grupos 

das doenças devidas a protozoários;  

2. No campo '?outrasdoencas ' as instâncias das categorias que são 

subclasses das doenças devidas a protozoários;  
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3. No campo '?causabas ' as instâncias das subcategorias que são a causa 

básica desejada dos eventos de morte que serão retornados do banco de 

dados do SIM. 

Ilustrando graficamente, a execução da consulta da listagem 5.2 é realizada 

através do seguinte passo-a-passo ilustrado na Figura 26.  

 

 
Figura 25 - Passo-a-passo da execução da consulta da listagem 5.2. 

O resultado da execução da consulta da listagem 5.2 pode ser visualizado na 

Figura 26. Observa-se que a quantidade de registros nas tabelas e a falta de 

técnicas de otimização dos campos do banco de dados (como chave primária, 

tipos de dados e índices) impactaram no tempo de resposta da consulta, que 

levou 62 segundos para retornar os registros. A quantidade de registros 

presentes, nesse exemplo, no banco de dados do SIM foi, em média, 250 000 

registros e o SINAN com 4 000 registros.  
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Figura 26 - Resultado da execução da consulta da listagem 5.2 com uma 
consulta a hierarquia da ontologia CID 10. 

 

A seguir, é ilustrado o segundo exemplo de consulta utilizando técnicas de 

raciocínio. 

5.4 Exemplo de Consulta de Integração Explorando Técnicas de 

Raciocínio 

 

Para o exemplo de execução de uma consulta de integração explorando técnicas 

de raciocínio para enriquecer as consultas, considere a consulta escrita em 

SPARQL ilustrada na Listagem 5.3. A consulta requisita a quantidade de 

indivíduos que, nos registros de notificações, residem na cidade do Recife e 

possuem registro de morte da CID 10 ‘Pneumonia não especificada’ em cidades 

vizinhas às cidades que tangenciam a cidade do Recife, presentes nas bases de 

dados do SIM e SINAN.  

Atualmente, a relação cidades vizinhas aos vizinhos de Recife não existe no 

banco de dados SIM e SINAN e não estão explicitamente referenciadas na 

ontologia GeoOnto, não sendo possível recuperá-las com uma simples consulta 

em SPARQL. Essa consulta foi criada para ilustrar um exemplo de utilização de 

técnicas de raciocínio.  

É preciso, portanto, para essa consulta da utilização de técnicas de 

raciocínio para obter as cidades vizinhas das vizinhas do Recife. Por isso, antes 

de efetuar a consulta em SPARQL submetemos a ontologia GeoOnto ao 

raciocinador HermiT (SHEARER et al., 2008) em busca dessas informações. O 

código relativo à consulta pode ser visualizado no Apêndice G.  
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O retorno do raciocínio são instâncias das cidades que são vizinhas às 

cidades vizinhas do Recife. Obtidas as instâncias, em formato texto, é montado 

o SPARQL final com as instâncias no trecho ‘resultado do raciocínio’ 

destacado na Listagem 5.3. 

 

PREFIX ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#>  

PREFIX rdf:  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  

PREFIX rdfs:  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  

 
SELECT (COUNT(*) as ?registros)  

 
FROM <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl>  

     

WHERE  

{    

     ?causabas rdfs:label 'Pneumonia não especificada'. 

 

     SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/>  

     {       

      ?registromorte a ntdo:DeathEvent;  

                 ntdo:hasDeathPatient ?patient; 

                       ntdo:hasPrimaryDeathCause ?causabas; 

                       ntdo:hasGeographicLocation 

?localocorrenciamor.        

     }  

 

     FILTER (?localocorrenciamor IN (<<resultado do raciocínio>>)) 

 

     ?localocorrencianoti rdfs:label 'Recife'. 

 

     SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/>  

     {       

      ?notificacoes a ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction;  

                 ntdo:hasParticipant ?patient; 

                      ntdo:hasGeographicLocation 

?localocorrencianoti.                 

     }  

 

}  

Listagem 5.3 – Consulta de integração das bases de dados do SIM e SINAN 
utilizando regras de raciocínio. 

 

Ilustrando graficamente, a execução da consulta da listagem 5.3 é realizada 

através do seguinte passo-a-passo: 
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Figura 27 - Passo-a-passo da execução da consulta da listagem 5.3. 

 

O resultado da execução da consulta da Listagem 5.3 pode ser visualizado na 

Figura 29. Observa-se que a quantidade de registros nas tabelas e a falta de 

técnicas de otimização dos campos do banco de dados (como chave primária, 

tipos de dados e índices) impactaram no tempo de resposta da consulta, que 

levou 1339 segundos para retornar os registros. A quantidade de registros 

presentes, nesse exemplo, no banco de dados do SIM foi, em média, 250 000 

registros e o SINAN com 4 000 registros. Para esse caso, não foi incluído o 

tempo utilizado para o raciocínio. 
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Figura 28 - Resultado da execução da consulta da listagem 5.3 com uma 
consulta utilizando técnicas de raciocínio.  

 

 

Com base nos resultados, na próxima seção será realizada uma discussão dos 

resultados. 

 

5.5 Discussão 

 

As bases, fornecidas pelo MS, foram disponibilizadas em formato DBase
3
 

(DBF). Para a realização do trabalho, uma das maiores dificuldades foi adquirir 

as bases de dados por parte do Ministério da Saúde, devido ao processo 

burocrático realizado para conceder as bases de dados. A permissão para a 

coleta dos dados foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Pernambuco.  Para a execução do protótipo os dados 

foram migrados para o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

PostgreSQL (DOUGLAS, 2005), devido a robustez e a compatibilidade com a 

API java utilizada para o acesso ao banco de dados.  

                                                 
3
 http://www.dbase.com/ 
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O objetivo final do esforço desse trabalho foi ilustrar um estudo de caso 

de como a integração de dados de saúde, através de ontologias e raciocínio,  

pode oferecer aos usuários finais, tais como enfermeiros e médicos, um 

conjunto predefinido de consultas epidemiologicamente interessantes. Esse 

objetivo foi realizado, com a utilização de técnicas da web semântica, como 

pode ser observado nas consultas realizadas.  

Foi observado que, através do uso de ontologias e tecnologias da web 

semântica com conceitos de morbidade e mortalidade, é possível a integração 

de dados de saúde. E que os dados obtidos nos resultados das consultas 

retornaram informações em acordo com os axiomas definidos nas ontologias. 

Esses axiomas aumentaram o nível de confiabilidade das informações extraídas, 

porque definem regras, semelhante a constraints de banco de dados, ou seja, um 

dado só é retornado se obedecer ao axioma definido na ontologia. Além disso, 

disponibilizar o conhecimento compartilhado e disposto em serviços na web 

facilita o acesso por parte de aplicações clientes.  

Foi observado também que a utilização de ontologias na integração de 

bases de dados de saúde, pertencentes ao domínio em questão, provê um 

mecanismo de enriquecimento aos dados de saúde presentes no banco de dados 

do SIM e SINAN. Pois, os dados dipersos no banco de dados sem o contexto do 

negócio são limitados. Unindo os conceitos das ontologias apresentadas foi 

possível obter consultas mais ricas.  

Observou-se também, que através de técnicas de raciocínio é possível 

obter novo conhecimento, não podendo obter tal resultado na abordagem atual, 

e que, ao invés de, como no modelo relacional, necessitar de grandes espaços de 

armazenamento para comportar todas as relações e hierarquias.  

Em comparação a outras abordagens listadas nesse trabalho, que utilizam 

ontologias para a integração de dados, nota-se que, nessas aplicações, a 

utilização de ontologias é utilizada apenas como organização do conhecimento, 

procurando apenas obter um vocabulário de tradução do conhecimento de alto 

nível aos respectivos domínios presentes nas bases de dados. Esse tipo de 

abordagem poderia ser realizado com tecnologias mais simples como o XML.  
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Diferente da abordagem utilizada nesse trabalho, que empregou técnicas 

de raciocínio e enriquecimento de domínio através das diversas ferramentas da 

web semântica. Por exemplo, as instâncias, formadas a partir da ontologia 

NTDO e dos dados advindos do banco de dados, mostram como os dados 

obtidos de formulários e sem semântica, podem ser extraídos no contexto em 

questão. Além disso, obtém-se a criação de novas informações, como mostrou o 

exemplo de utilização do raciocínio com a ontologia GeoOnto, que inferiu as 

cidades vizinhas das cidades que tangenciam o Recife. 

Em relação a questões de performance, testes iniciais executados 

apontaram problemas nas consultas SQL geradas a partir da API D2RQ.  Uma  

mesma tabela era incluída na cláusula FROM do SQL gerado a cada 

mapeamento RDB-para-RDF definido pela linguagem D2RQ. Dessa forma, foi 

realizada uma modificação na API para que não seja gerada junção de tabelas 

repetidas a cada inclusão de um mapeamento.  

 

5.6 Limitações da abordagem 

 

Algumas limitações da abordagem foram evidenciadas apenas com a execução 

dos experimentos e a evolução da pesquisa. Uma diz respeito à utilização do 

SPARQL como solução de consulta aos dados:  

 

1. Como a linguagem é apenas de consulta, os axiomas, baseados em 

DL, definidos na ontologia não são totalmente explorados. Foi 

necessária a utilização de um raciocinador para extrair um maior 

potencial dos axiomas das ontologias;  

 

2. Outra limitação se diz respeito que, nessa abordagem não é possível 

realizar checagem semântica dos dados, por exemplo, atualmente não 

se pode verificar causas mal definidas de morte. Isso porque a 

linguagem SPARQL permite que apenas os dados que obedecem aos 

axiomas sejam retornados, ou seja, as informações são extraídas 

apenas quando satisfazem as condições lógicas pré-definidas nas 
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ontologias. Dessa forma, se o dado presente no banco de dados não 

obedece às regras definidas, esses não são retornados.  

 

 

 



 

 

C A P Í T U L O

6.   
 
 

Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

 

ste capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões e os trabalhos 

futuros acerca do trabalho realizado.  

6.1 Conclusão 

 

Através da abordagem descrita na dissertação ilustramos um caso de uso prático 

de integração de banco de dados do SIM e SINAN, obtidos a partir do 

Ministério da Saúde. A integração dos dados foi realizada através de ontologias 

sobre o domínio epidemiológico e tecnologias da web semântica.  

Com a avaliação dos resultados obtidos com a execução do protótipo de 

validação criado deste trabalho foi observado que:  

 

1. A importância do acesso aos dados integrados a partir de dois recursos 

anteriormente separados, permite aos pesquisadores lucrar com o efeito 

sinérgico manifestado na total disponibilidade de informação contextual;  

 

E 
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2. A utilização de ontologias na integração de bases de dados de saúde, 

pertencentes ao domínio em questão, provê um mecanismo de 

enriquecimento às consultas às bases de dados de saúde. Pois,  é possível 

a criação de consultas mais ricas e complexas com a utilização de 

ontologias relacionadas ao contexto epidemiológico;  

3. O uso de técnicas da web semântica permitiu a tanto a integração dos 

esquemas dos bancos de dados dispostos em locais distintos, como a 

integração dos esquemas de tabelas pertencentes a um mesmo banco de 

dados. Por exemplo, no SINAN as tabelas dos agravos como a de 

Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Cutânea, possuem esquemas 

distintos. Independente desses esquemas, pode-se executar consultas 

utilizando os mesmos conceitos, mesmo que as tabelas possuam 

esquemas distintos;  

4. É possível obter novo conhecimento, relevante ao domínio em questão, 

em tempo de execução através de técnicas de raciocínio, como foi 

ilustrado no capítulo de resultados.  Esse tipo de abordagem não pode 

ser alcançada com banco de dados puro. As ontologias são alternativas 

de estruturas de tamanho pequeno e de processamento leve por causa das 

técnicas de raciocínio.  

Apesar dos resultados encontrados e dos objetivos cumpridos ainda existem 

melhorias a serem aprimoradas com as atividades futuras do projeto, descritas 

com mais detalhes na próxima seção.  

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

Motivados pelas limitações encontradas no presente trabalho, algumas ações 

serão tomadas como trabalhos futuros da pesquisa em questão:  

1 Com o uso da representação de morbidade e mortalidade definidas na 

ontologia NTDO pode-se, por exemplo, além da integração das fontes de 

dados, detectar inconsistências contextuais nos dados dos bancos de saúde, 

por exemplo, verificar causas de morte mal definidas. Por exemplo, dados 
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de morbidade falsos no SIM podem ser identificados e corrigidos, por 

exemplo, se uma pessoa morre de ataque cardíaco (valor para a causa 

mortis principal no SIM) e não "doença de Chagas" encontrado no campo 

'Doença’ na entrada correspondente do banco de dados do SINAN para essa 

pessoa. Então o valor da causa de morte principal no SIM deveria mudar 

para “doença de Chagas” inferida a partir dos dados do SINAN para este 

paciente, enquanto a causa secundária seria “ataque cardíaco".  Para a 

detecção de sintomas como “ataque cardíaco” exemplificado acima, se faz 

necessária à utilização de outras ontologias referentes ao domínio em 

questão como, por exemplo, a SNOMED-CT (Nomenclatura Sistematizada 

da Medicina - Termos Clínicos) (SCHULZ et al., 2011), dessa forma, 

estudos mais aprofundados, sobre essa ontologia, estão sendo realizados 

para verificar a viabilidade de sua aplicação;  

2 Efetuar mais testes e melhorias para a otimização do tempo de resposta da 

aplicação. Por exemplo, serão analisadas possíveis atualizações de 

melhorias de performance nas API's do JENA e D2RQ;  

3 Incluir como estudo de caso outras bases do Ministério da Saúde, 

importantes à vigilância epidemiológica, como por exemplo a base de dados 

do Sistema de Internações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);  

4 Criação de um sistema de suporte à decisão que execute as consultas 

através de uma interface que gere o SPARQL de acordo com as opções 

selecionadas pelo usuário. Dessa forma, os usuários não precisarão aprender 

a sintaxe da consulta SPARQL. 
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Apêndice A 
[Listagem do Serviço REST do SINAN] 

 

 

package br.gov.ufpe.sparql; 

 

import javax.ws.rs.GET; 

import javax.ws.rs.Path; 

import javax.ws.rs.QueryParam; 

 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecution; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecutionFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSet; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSetFormatter; 

 

import de.fuberlin.wiwiss.d2rq.jena.ModelD2RQ; 

 

@Path("/") 

public class RodaSparqlSIM { 

 

 @GET 

 public String mediatorMethod(@QueryParam("query") String qString) {    

   

  ModelD2RQ mSIM = new ModelD2RQ("file:sim.ttl");   

   

  QueryExecution qClient = QueryExecutionFactory.create(qString, mSIM); 
  ResultSet result = qClient.execSelect(); 

  

  String resultado = ResultSetFormatter.asXMLString(result);     
   

  mSIM.close();         

  qClient.close();     

   

  return resultado;  

 } 

} 
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Apêndice B 
[Listagem do Serviço REST do SIM] 

 

 

package br.gov.ufpe.sparql; 

 

import javax.ws.rs.GET; 

import javax.ws.rs.Path; 

import javax.ws.rs.QueryParam; 

 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecution; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecutionFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSet; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSetFormatter; 

 

import de.fuberlin.wiwiss.d2rq.jena.ModelD2RQ; 

 

@Path("/") 

public class RodaSparqlSINAN {  

  

 @GET 

 public String mediatorMethod(@QueryParam("query") String qString) {  

     

  ModelD2RQ mSINAN = new ModelD2RQ("file:sinan.ttl");  

  

  QueryExecution qClient = QueryExecutionFactory.create(qString, 
mSINAN);  

  ResultSet result = qClient.execSelect();   

  String xml = ResultSetFormatter.asXMLString(result);     
      

  mSINAN.close();     

  qClient.close();  

    

  return xml;   

 }  

} 
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Apêndice C 
[Mapeamento D2RQ do SIM] 

 

@prefix map: <file:sim.ttl#> . 

@prefix db: <> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 

@prefix d2rq: <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 

@prefix jdbc: <http://d2rq.org/terms/jdbc/> .  

@prefix ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#> . 

@prefix biotop: <http://purl.org/biotop/biotop.owl#> . 

@prefix d2r: <http://sites.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2r-server/config.rdf#> . 

@prefix CID-10: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/CID-10.owl#> .   

@prefix geo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#>. 
  
map:database a d2rq:Database; 

 d2rq:jdbcDriver "org.postgresql.Driver"; 

 d2rq:jdbcDSN "jdbc:postgresql://localhost:5433/postgres";    

 d2rq:username "postgres";  

 d2rq:password "postgres";          

 .    

      

 

map:DeathEvent a d2rq:ClassMap; 

    d2rq:dataStorage map:database;  

    d2rq:class ntdo:DeathEvent;    

               d2rq:uriPattern "ntdo:DeathEvent@@@dope.numerodo2@@";     

          .     

    

map:Human a d2rq:ClassMap;  

    d2rq:dataStorage map:database;  

    d2rq:class ntdo:Human;     

          d2rq:uriPattern "ntdo:Human@@@dope.soundex@@";   

          .           

            

map:DeathProcess_hasDeathPatient a d2rq:PropertyBridge;        

       d2rq:belongsToClassMap map:DeathEvent;          

       d2rq:refersToClassMap map:Human;        

          d2rq:property ntdo:hasDeathPatient;         

          .     

           

map:Condition a d2rq:ClassMap;  

    d2rq:dataStorage map:database;  

    d2rq:class ntdo:Condition;     

          d2rq:uriPattern "ntdo:Human@@@dope.causabas@@";   

          .    

           

map:DeathProcess_hasDeathPatient a d2rq:PropertyBridge;       

       d2rq:belongsToClassMap map:DeathEvent;           

       d2rq:refersToClassMap map:Human;        

          d2rq:property ntdo:hasDeathPatient;          

          .    

            

map:DeathProcess_hasDeathPrimaryCause a d2rq:PropertyBridge;      

       d2rq:belongsToClassMap map:DeathEvent;  

       d2rq:uriPattern "http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/CID-

10.owl#Subcategoria_@@dope.causabas@@";       

       d2rq:property ntdo:hasDeathPrimaryCause;      

          .    

           

map:RegionBridge a d2rq:PropertyBridge; 

    d2rq:belongsToClassMap map:DeathEvent;  
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    d2rq:property ntdo:hasGeographicLocation;  

    d2rq:uriColumn "dope.codmunocorr2";  

    d2rq:translateWith map:RegionTable;  

    .   

     

map:RegionBridgeP a d2rq:PropertyBridge; 

    d2rq:belongsToClassMap map:Human;  

    d2rq:property ntdo:hasGeographicLocation; 

    d2rq:uriColumn "dope.codmunres";   

    d2rq:translateWith map:RegionTable;    

    .    

       

map:RegionTable a d2rq:TranslationTable; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261160; d2rq:rdfValue    

                       geo:RecifeCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261220; d2rq:rdfValue   

                       geo:SalgueiroCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261110; d2rq:rdfValue  

                       geo:PetrolinaCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260410; d2rq:rdfValue    

                       geo:CaruaruCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260530; d2rq:rdfValue   

                       geo:ExuCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260040; d2rq:rdfValue  

                       geo:AguaPretaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260420; d2rq:rdfValue  

                       geo:CatendeCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260160; d2rq:rdfValue   

                       geo:BelemDeSaoFranciscoCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261440; d2rq:rdfValue  

                       geo:SolidaoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261560; d2rq:rdfValue        

                       geo:TrindadeCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260840; d2rq:rdfValue  

                       geo:JuremaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261140; d2rq:rdfValue   

                       geo:PrimaveraCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260765; d2rq:rdfValue  

                       geo:ItambeCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260775; d2rq:rdfValue           

                       geo:ItapissumaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261470; d2rq:rdfValue  

                       geo:TacaimboCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261540; d2rq:rdfValue  

                       geo:ToritamaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260340; d2rq:rdfValue  

                       geo:CalumbiCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261130; d2rq:rdfValue  

                       geo:PombosCityLocation; ];     

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261170; d2rq:rdfValue  

                       geo:RiachoDasAlmasCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260030; d2rq:rdfValue  

                       geo:AgrestinaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260080; d2rq:rdfValue  

                       geo:AltinhoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261620; d2rq:rdfValue  

                       geo:VertentesCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260190; d2rq:rdfValue  

                       geo:BezerrosCityLocation; ];      

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261310; d2rq:rdfValue  

                       geo:SaoCaitanoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261500; d2rq:rdfValue   

                       geo:TaquaritingaDoNorteCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261540; d2rq:rdfValue    

                       geo:ToritamaCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260260; d2rq:rdfValue   

                       geo:BrejoDaMadreDeDeusCityLocation; ]; 
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    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260580; d2rq:rdfValue   

                       geo:FreiMiguelinhoCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260345; d2rq:rdfValue   

                       geo:CamaragibeCityLocation; ];     

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260790; d2rq:rdfValue  

                       geo:JaboataoDosGuararapesCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261370; d2rq:rdfValue  

                       geo:SaoLourencoDaMataCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261070; d2rq:rdfValue  

                       geo:PaulistaCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260960; d2rq:rdfValue   

                       geo:OlindaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260005; d2rq:rdfValue  

                       geo:AbreuELimaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261640; d2rq:rdfValue  

                       geo:VitoriaDeSantoAntaoCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260940; d2rq:rdfValue   

                       geo:MorenoCityLocation; ];     

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260680; d2rq:rdfValue   

                       geo:IgarassuCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260290; d2rq:rdfValue   

                       geo:CaboDeSantoAgostinhoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261060; d2rq:rdfValue   

                       geo:PaudalhoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260440; d2rq:rdfValue   

                       geo:ChaDeAlegriaCityLocation; ];              

    .           
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Apêndice D 
[Mapeamento D2RQ do SINAN] 

 

@prefix map: <file:xxx.n3#> . 

@prefix db: <> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 

@prefix d2rq: <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 

@prefix ntdo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#> . 

@prefix biotop: <http://purl.org/biotop/biotop.owl#> . 

@prefix d2r: <http://sites.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2r-server/config.rdf#> . 

@prefix geo: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#>. 

@prefix CID-10: <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/CID-10.owl#> .   

 

map:database a d2rq:Database; 

 d2rq:jdbcDriver "org.postgresql.Driver"; 

 d2rq:jdbcDSN "jdbc:postgresql://localhost:5433/postgres";  

 d2rq:username "postgres";    

 d2rq:password "postgres";    

 .    

  

map:Configuration a d2rq:Configuration;   

    d2rq:useAllOptimizations true. 

 

map:HealthSurveillanceNotificationActionVisceral rdf:type d2rq:ClassMap; 

    d2rq:class ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction; 

    d2rq:uriPattern 

"ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction@@@leishmaniose2.nu_notific2@@";     

          d2rq:dataStorage map:database;      

          .     

           

map:HealthSurveillanceNotificationActionCutanea rdf:type d2rq:ClassMap; 

    d2rq:class ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction;  

          d2rq:uriPattern 

"ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction@@@leishmaniosecutanea.nu_notific2@@";       

          d2rq:dataStorage map:database;      

          .            

             

map:HumanVisceral rdf:type d2rq:ClassMap;     

          d2rq:class ntdo:Human;     

          d2rq:uriPattern "ntdo:Human@@@leishmaniose2.blocagem@@";     

          d2rq:dataStorage map:database;      

          .    

           

map:HumanCutanea rdf:type d2rq:ClassMap;     

          d2rq:class ntdo:Human;     

          d2rq:uriPattern "ntdo:Human@@@leishmaniosecutanea.blocagem@@";      

          d2rq:dataStorage map:database;      

          .   

           

map:HealthSurveillanceNotificationAction_hasParticipantV a d2rq:PropertyBridge;  

       d2rq:belongsToClassMap map:HealthSurveillanceNotificationActionVisceral;  

       d2rq:refersToClassMap map:HumanVisceral;  

          d2rq:property ntdo:hasParticipant;  

          .     
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map:HealthSurveillanceNotificationAction_hasParticipantC a d2rq:PropertyBridge;  

       d2rq:belongsToClassMap map:HealthSurveillanceNotificationActionCutanea;  

       d2rq:refersToClassMap map:HumanCutanea;  

          d2rq:property ntdo:hasParticipant;  

          .     

           

map:RegionBridgeV a d2rq:PropertyBridge;  

    d2rq:belongsToClassMap map:HealthSurveillanceNotificationActionVisceral; 

    d2rq:property ntdo:hasGeographicLocation; 

    d2rq:uriColumn "leishmaniose2.id_municip2";   

    d2rq:translateWith map:RegionTable;   

    .    

     

map:RegionBridgeVH a d2rq:PropertyBridge;  

    d2rq:belongsToClassMap map:HumanVisceral; 

    d2rq:property ntdo:hasGeographicLocation; 

    d2rq:uriColumn "leishmaniose2.id_mn_resi2";     

    d2rq:translateWith map:RegionTable;   

    .   

     

map:RegionBridgeC a d2rq:PropertyBridge;  

    d2rq:belongsToClassMap map:HealthSurveillanceNotificationActionCutanea; 

    d2rq:property ntdo:hasGeographicLocation; 

    d2rq:uriColumn "leishmaniosecutanea.id_municip2";    

    d2rq:translateWith map:RegionTable;   

    .  

     

map:RegionBridgeCH a d2rq:PropertyBridge;   

    d2rq:belongsToClassMap map:HumanCutanea;   

    d2rq:property ntdo:hasGeographicLocation;  

    d2rq:uriColumn "leishmaniose2.id_mn_resi2";     

    d2rq:translateWith map:RegionTable;   

    .   

      

map:RegionTable a d2rq:TranslationTable; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261160; d2rq:rdfValue    

                       geo:RecifeCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261220; d2rq:rdfValue   

                       geo:SalgueiroCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261110; d2rq:rdfValue  

                       geo:PetrolinaCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260410; d2rq:rdfValue    

                       geo:CaruaruCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260530; d2rq:rdfValue   

                       geo:ExuCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260040; d2rq:rdfValue  

                       geo:AguaPretaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260420; d2rq:rdfValue  

                       geo:CatendeCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260160; d2rq:rdfValue   

                       geo:BelemDeSaoFranciscoCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261440; d2rq:rdfValue  

                       geo:SolidaoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261560; d2rq:rdfValue        

                       geo:TrindadeCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260840; d2rq:rdfValue  

                       geo:JuremaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261140; d2rq:rdfValue   

                       geo:PrimaveraCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260765; d2rq:rdfValue  

                       geo:ItambeCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260775; d2rq:rdfValue           

                       geo:ItapissumaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261470; d2rq:rdfValue  

                       geo:TacaimboCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261540; d2rq:rdfValue  
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                       geo:ToritamaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260340; d2rq:rdfValue  

                       geo:CalumbiCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261130; d2rq:rdfValue  

                       geo:PombosCityLocation; ];     

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261170; d2rq:rdfValue  

                       geo:RiachoDasAlmasCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260030; d2rq:rdfValue  

                       geo:AgrestinaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260080; d2rq:rdfValue  

                       geo:AltinhoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261620; d2rq:rdfValue  

                       geo:VertentesCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260190; d2rq:rdfValue  

                       geo:BezerrosCityLocation; ];      

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261310; d2rq:rdfValue  

                       geo:SaoCaitanoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261500; d2rq:rdfValue   

                       geo:TaquaritingaDoNorteCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261540; d2rq:rdfValue    

                       geo:ToritamaCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260260; d2rq:rdfValue   

                       geo:BrejoDaMadreDeDeusCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260580; d2rq:rdfValue   

                       geo:FreiMiguelinhoCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260345; d2rq:rdfValue   

                       geo:CamaragibeCityLocation; ];     

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260790; d2rq:rdfValue  

                       geo:JaboataoDosGuararapesCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261370; d2rq:rdfValue  

                       geo:SaoLourencoDaMataCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261070; d2rq:rdfValue  

                       geo:PaulistaCityLocation; ];  

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260960; d2rq:rdfValue   

                       geo:OlindaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260005; d2rq:rdfValue  

                       geo:AbreuELimaCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261640; d2rq:rdfValue  

                       geo:VitoriaDeSantoAntaoCityLocation; ];   

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260940; d2rq:rdfValue   

                       geo:MorenoCityLocation; ];     

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260680; d2rq:rdfValue   

                       geo:IgarassuCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260290; d2rq:rdfValue   

                       geo:CaboDeSantoAgostinhoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 261060; d2rq:rdfValue   

                       geo:PaudalhoCityLocation; ]; 

    d2rq:translation [ d2rq:databaseValue 260440; d2rq:rdfValue   

                       geo:ChaDeAlegriaCityLocation; ];              

    .   
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Apêndice E 
[Consulta de Integração Simples entre Bases de Dados Heterogêneas]  

 

package br.gov.ufpe; 

 

import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyCreationException; 

 

import com.hp.hpl.jena.query.Query; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecution; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecutionFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSet; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSetFormatter;  

 

public class SinanSimD2RQClientTeste5 { 

 

    public static void main(String args[]) throws  

                             OWLOntologyCreationException { 

 

        System.out.println("Iniciou Consulta ... "); 
   System.out.println(""); 
  System.out.println("[ Quantidade de casos de morte e notificações de   
                              Leishmaniose de um determinado indivíduo  

                              presentes nas bases de dados do SIM e SINAN \n no  

                              período de 2007 a 2010. ]"); 

         

        System.out.println(""); 
 

  String queryString2 = "PREFIX ntdo:    

                 <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#> " 

   + "PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> " 

         + "PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> " 

   + " SELECT (COUNT(?registromorte) as ?registros) " 

              + " FROM 

               <file:/home/04295115401/Documentos/MESTRTADO/ntdo.owl> " 

 

             + "WHERE  " 

   + "   { " 

   + " SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/> " 

   + "       { " 

              + "          ?notificacoes a 

                            ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction; ” 

   + “           ntdo:hasParticipant ?patient." 

   + "        }" 

 

   + " SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/> { " 

   + "            ?registromorte    a ntdo:DeathEvent;  

  " 

   + "                ntdo:hasDeathPatient ?patient. " 

   + "    } "  

  + "}"; 

 

  Query query = QueryFactory.create(queryString2); 
  QueryExecution qe = QueryExecutionFactory.create(query); 
 

  long init = System.currentTimeMillis(); 
 

  try { 
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   ResultSet results = qe.execSelect(); 

   ResultSetFormatter.out(System.out, results, query); 
   System.out.println("Finalizou consulta ................"); 
  } finally { 

   qe.close(); 

  } 

 

  long end = System.currentTimeMillis(); 
  long diff = end - init; 

  System.out.println("Demorou " + (diff / 1000) 
    + " segundos Total .........."); 

 

  System.out.println("\nall done."); 
  System.exit(0); 
 } 

 

} 
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Apêndice F 
[Consulta Integrada Explorando a Hierarquia de Ontologias] 

 

package br.gov.ufpe; 

 

import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyCreationException; 

 

import com.hp.hpl.jena.query.Query; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecution; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecutionFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSet; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSetFormatter; 

 

public class SinanSimD2RQClientTeste3 {  

 

 

    public static void main(String args[]) throws   

                              OWLOntologyCreationException { 

        long init; 

  long end; 

  long diff; 

 

  System.out.println("Iniciou Consulta ... "); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("[ Quantidade de casos que possuem notificações de  
                             Leishmaniose Cutânea e Visceral  " + 

      "\n e registro de morte de 'doenças devidas a  

                             protozoários' \n presentes nas bases de " + 

      "dados do SIM e SINAN no período de 2007 a  

                             2010. ]"); 

 

        System.out.println("");   
 

  String queryString2 = "PREFIX ntdo:   

              <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#> " 

        + "PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> " 

  + "PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> "   

  + " SELECT (COUNT(?registromorte) as ?registros) "      

             + " FROM <file:/home/04295115401/Documentos/MESTRTADO/ntdo.owl> " 

             + "  FROM <file:/home/04295115401/Documentos/MESTRTADO/CID-10.owl> 

             + "   where  " 

  + "   { "  

             + " ?doencasprotozoarios rdfs:label 'Doenças devidas a 

                  protozoários'. "         

  + " ?outrasdoencas rdfs:subClassOf ?doencasprotozoarios. "  

  + " ?causabas rdfs:subClassOf ?outrasdoencas. "    

  + " SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/> { "       

  + "            ?registromorte    a ntdo:DeathEvent;  

 "  

  + " ntdo:hasDeathPatient ?patient;"   +          

  " ntdo:hasDeathPrimaryCause  ?causabas. "       

  + "  }   "      

     

  + " SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/> "  

  + "       { " 
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              + "        ?notificacoes a 

                          ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction; " 

  + "                ntdo:hasParticipant ?patient." 

  + "          }"      

  + " } ";         

 

  Query query = QueryFactory.create(queryString2); 
  QueryExecution qe = QueryExecutionFactory.create(query); 
 

  init = System.currentTimeMillis(); 
 

  try { 

   ResultSet results = qe.execSelect(); 

   ResultSetFormatter.out(System.out, results, query); 
   System.out.println("Finalizou consulta ................"); 
 

  } finally { 

   qe.close(); 

  } 

 

  end = System.currentTimeMillis(); 
  diff = end - init; 

  System.out.println("Tempo total de execução: " + (diff / 1000) 
    + " segundos ..........");  

 

  System.out.println("\nall done."); 
  System.exit(0); 
 } 

 

} 
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Apêndice G 
[Consulta de Integração Explorando Técnicas de Raciocínio]  

 

package br.gov.ufpe; 

 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Set; 

 

import org.semanticweb.owlapi.apibinding.OWLManager; 

import org.semanticweb.owlapi.model.OWLNamedIndividual; 

import org.semanticweb.owlapi.model.OWLObjectProperty; 

import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntology; 

import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyCreationException; 

import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyManager; 

import org.semanticweb.owlapi.model.PrefixManager; 

import org.semanticweb.owlapi.reasoner.InferenceType; 

import org.semanticweb.owlapi.util.DefaultPrefixManager; 

 

import org.semanticweb.owlapi.model.IRI; 

import com.hp.hpl.jena.query.Query; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecution; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryExecutionFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.QueryFactory; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSet; 

import com.hp.hpl.jena.query.ResultSetFormatter; 

import org.semanticweb.HermiT.Reasoner; 

import org.semanticweb.owlapi.reasoner.NodeSet; 

 

public class SinanSimD2RQClientTeste2 { 

 

 public static void main(String args[]) throws  

                               OWLOntologyCreationException { 

 

  long init; 

  long end; 

  long diff; 

 

  System.out.println("Iniciou Consulta ... "); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("[ Quantidade de indivíduos que nos registros  
                           de notificações de Leishmaniose \n que residem na  

                           cidade do Recife e possuem registro de morte por  

                           Pneumonia não especificada \n em cidades que são  

                           vizinhas às cidades vizinhas do Recife \n no período   

                           de 2007 a 2010. ]"); 

 

  System.out.println("");  
 

  String raciocinio = testeRaciocinio(); 
  System.out.println("Instâncias Recuperadas ... ");  
  String[] resultado = raciocinio.split(","); 
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  for (String string : resultado) { 

   System.out.println("[ " + string + " ]"); 
  } 

 

  System.out.println(""); 
 

  String queryString2 = "PREFIX ntdo:  

                  <http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/ntdo.owl#> " 

  + "PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> " 

  + "PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> " 

 

  + " SELECT (COUNT(?registromorte) as ?registros) " 

 + " FROM <file:/home/04295115401/Documentos/MESTRTADO/ntdo.owl> " 

 + " FROM <file:/home/04295115401/Documentos/MESTRTADO/GeoOnto.owl> " 

 + " FROM <file:/home/04295115401/Documentos/MESTRTADO/CID-10.owl> " 

 

  + "   where  " 

  + "   { "  

    

  + " ?causabas rdfs:label 'Pneumonia não especificada'. "   

  + " SERVICE <http://localhost:8080/sim-d2rq-server/sparql/> { "  

  + "       ?registromorte    a ntdo:DeathEvent;   " 

         + "             ntdo:hasDeathPatient ?patient; " 

  + "               ntdo:hasDeathPrimaryCause  ?causabas; "           

        + "        ntdo:hasGeographicLocation ?localocorrenciamorte." 

  + "    } "  

  + "  FILTER ( ?localocorrenciamorte IN(" + raciocinio + ")).  "     

  + " ?localresidencia rdfs:label 'Recife'. "  

  + " SERVICE <http://localhost:8080/sinan-d2rq-server/sparql/> " 

  + "       { " 

+ "          ?notificacoes a 

 ntdo:HealthSurveillanceNotificationAction;      

 " 

    + "                      

 ntdo:hasParticipant ?patient." 

    + "           ?patient   

 ntdo:hasGeographicLocation ?localresidencia." 

    + 

    // + 

    "          }"       

      

     

  

    + "}" + " "; 

 

  Query query = QueryFactory.create(queryString2); 
  QueryExecution qe = QueryExecutionFactory.create(query); 
 

  init = System.currentTimeMillis(); 
 

  try { 

   ResultSet results = qe.execSelect(); 

 

   ResultSetFormatter.out(System.out, results, query); 
 

   System.out.println("Finalizou consulta ................"); 
 

  } finally { 

   qe.close(); 

  } 

 

  /* Coloque aqui seu codigo que demora */ 

  end = System.currentTimeMillis(); 
  diff = end - init; 

  System.out.println("Demorou " + (diff / 1000) 
    + " segundos Total .........."); 
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  System.out.println("\nall done."); 
  System.exit(0); 
 } 

 

 private static String testeRaciocinio() throws OWLOntologyCreationException { 

  IRI uri = IRI.create("file:/home/04295115401/Desktop/GeoOnto.owl"); 
 

  OWLOntologyManager m = OWLManager.createOWLOntologyManager(); 
  OWLOntology o = m.loadOntology(uri); 

  Reasoner hermit = new Reasoner(o); 

  hermit.precomputeInferences(InferenceType.OBJECT_PROPERTY_ASSERTIONS); 
 

  PrefixManager prefixManager = new DefaultPrefixManager( 

    "http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#"); 

  OWLObjectProperty externallyConnectedTo = m.getOWLDataFactory() 

    .getOWLObjectProperty(":externallyConnectedTo", 

prefixManager); 

 

  OWLNamedIndividual individual_Recife = m.getOWLDataFactory() 

    .getOWLNamedIndividual(":RecifeCityLocation", prefixManager); 

 

  NodeSet<OWLNamedIndividual> externallyConnectedNodeSet = hermit 

    .getObjectPropertyValues(individual_Recife, 

      externallyConnectedTo); 

  Set<OWLNamedIndividual> values = externallyConnectedNodeSet 

    .getFlattened(); 

 

  Set<String> resultados = new HashSet<String>(); 

 

  for (OWLNamedIndividual owlNamedIndividual : values) { 

   OWLObjectProperty externallyConnectedToVizinhos = m 

     .getOWLDataFactory().getOWLObjectProperty( 

       ":externallyConnectedTo", 

prefixManager); 

 

   NodeSet<OWLNamedIndividual> externallyConnectedNodeSetVizinhos = 

hermit 

     .getObjectPropertyValues(owlNamedIndividual, 

       externallyConnectedToVizinhos); 

 

   Set<OWLNamedIndividual> valuesVizinhos = 

externallyConnectedNodeSetVizinhos 

     .getFlattened(); 

 

   for (OWLNamedIndividual owlNamedIndividual2 : valuesVizinhos) { 

    resultados.add(owlNamedIndividual2.toString()); 

   } 

 

  } 

 

  String resultadoFinal = ""; 

 

  for (String string : resultados) { 

   if (!string 

    

 .equals("<http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#RecifeCityLocation>") 

     && !string 

      

 .equals("<http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#CamaragibeCityLocation>" ) 

     && !string 

      

 .contains("<http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#PaulistaCityLocation> ") 

     && !string 

      

 .contains("<http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#OlindaCityLocation>" ) 

       && !string 
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 .contains("<http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#SaoLourencoDaMataCityLo

cation>") 

       && !string 

      

 .contains("<http://www.cin.ufpe.br/~ntdo/OWLFiles/GeoOnto.owl#JaboataoDosGuararapesCi

tyLocation>")) { 

    resultadoFinal += "," + string; 

   } 

  } 

 

  return resultadoFinal.substring(1, resultadoFinal.length()); 

 } 

} 
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Anexo A 
[Dicionário de dados do SIM] 
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Anexo B 
[Dicionário de dados do SINAN – Leishmaniose Visceral] 
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