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Resumo 

 A Web Semântica é uma extensão da Web atual onde é atribuído significado bem definido 

às informações, permitindo sua melhor manipulação pelos programas, que podem se encarregar 

de tarefas mais sofisticadas. Para viabilizar este cenário, é necessário que os programas tenham 

acesso a coleções de informações estruturadas e conjuntos de regras de inferência a partir das 

quais possam fazer raciocínio automatizado. Para que a Web Semântica possa se desenvolver, os 

sistemas de representação de conhecimento devem compartilhar as definições de conceitos 

comuns e isto pode ser alcançado aplicando-se ontologias. A publicação destas ontologias na 

Web torna seus conceitos globalmente acessíveis, permitindo que qualquer sistema, na rede, 

possa referenciar e buscar informações nelas. 

 Informática Médica lida com armazenamento, recuperação e uso da informação, dados e 

conhecimento biomédicos. O registro eletrônico de informações de pacientes, apoio a tomada de 

decisões e a assistência remota estão entre as áreas em que a Informática Médica vem se 

desenvolvendo. Além disso, pela natureza da área, onde as informações dos pacientes ficam 

fragmentadas em diversos estabelecimentos de saúde, também existe um grande esforço para 

promover a interoperabilidade entre os sistemas utilizados em cada um destes estabelecimentos. 

Uma vez que estes sistemas lidam com um grande volume de dados e com necessidades 

constantes de integração e extração de informações, alguns dos maiores progressos no campo da 

Web Semântica vêm ocorrendo na área de saúde. 

 Na Universidade Federal de Pernambuco, o Núcleo de Telesaúde atua no desenvolvimento  

e aplicação da Informática Médica, e disponibiliza o sistema Healthnet, pelo qual seus parceiros 

podem discutir casos clínicos na Internet. Uma nova versão deste sistema está sendo 

desenvolvida, e o objetivo deste trabalho é incluir nela tecnologias da Web Semântica, buscando 

prover apoio aos usuários na utilização do sistema. Para tanto, foi criada uma ontologia e 

definidos novos componentes na composição do sistema que viabilizem a criação de uma base 

de conhecimento e permitam seu acesso ao usuário. Foi, ainda, definido um método para guiar 

extensões da ontologia para possibilitar o apoio às pesquisas e processos de tomada de decisão 

executados pelos usuários do Healthnet. O rastreamento de pacientes com risco de desenvolver 

Doença Renal Crônica foi utilizado como estudo de caso, para verificar a viabilidade da solução. 

Palavras-chave: Web Semântica, Ontologia, Informática Médica, Tele-consulta 



 

10 

Abstract 

 Semantic Web is an extension of current Web where well defined meaning is given to 

information, in a fashion software can manipulate it and take  care of sophisticated tasks. For so, 

it required the programs have access to collections of structured data and rule sets from which 

they can reason. Knowledge representation systems must share definition of common concepts, 

for Semantic Web development, and it can be achieved using ontologies. Ontology publication 

on Web makes it globally accessible, allowing any system on net to use it. 

 Medical Informatics deals with storing, retrieving and using biomedical knowledge, 

information and data. Electronic patient information record, decision support and remote 

assistance are among the areas medical Informatics is developing on. Also, because of this area's 

nature, where patient information is fragmented in many healthcare units, there is a great effort 

to make this data interoperable among their many medical information systems. And, once these 

systems handle a large data volume with continuous needs for integration and information 

extraction, some of the greatest progresses in SW are happening in health domain. 

 The telehealth unit (NUTES) in the Federal University of Permanbuco works developing 

and applying Medical Informatics and provides Healthnet, a system that allows NUTES' partners 

to discuss clinical cases on Internet. Another version of this system is under development and 

this work aims to add it Semantic Web technologies to support the users. To make it, an ontology 

was created and new software components were defined to create a knowledge base and an 

interface to access it. It was defined, also, a method to guide the ontology expansion in a way it 

may support user's researches and decision making process. A case of tracking patients in risk 

group for chronic kidney disease was used to evaluate this solution. 

Keywords: Semantic Web, Ontology, Medical Informatics, Telecare 
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1. Introdução 
 

 

 

 Na medicina, muito do conhecimento usado para diagnosticar e tratar pacientes vem da 

experiência adquirida em casos passados. Tradicionalmente, a consulta às informações históricas 

é feita manualmente em registros pessoais dos profissionais ou nos prontuários de seus pacientes. 

Este processo, além de dispendioso, pode ser ineficiente, já que durante uma pesquisa o médico 

pode não atentar ou localizar informações importantes. Inúmeros casos de erros médicos podem 

ser explicados por falta de informações que os profissionais de saúde têm sobre o contexto do 

paciente, incluindo seu histórico e estado atual, para resolução adequada de um problema de 

saúde. 

 A medicina baseada na evidência (MBE) (1) tem sido reconhecida como uma abordagem 

muito importante para a tomada de decisões clínicas. Nesta prática as dúvidas que surgem ao 

resolver problemas de pacientes são usadas como estímulo para a atualização de conhecimento. 

Mas para isso, de forma geral, é importante que os profissionais de saúde tenham acesso a 

bibliotecas que façam assinatura de bons periódicos. 

 Com um volume de informações em saúde grande e heterogêneo, é improvável que um 

profissional seja capaz de se apropriar de informações suficientes para resolução de qualquer 

caso clínico. Esta dificuldade fica ainda mais evidente na atenção básica em localidades remotas. 

Primeiro porque a atenção básica deve ser o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família 

e da comunidade com o sistema nacional de saúde, recebendo pacientes com grande diversidade 

de problemas de saúde. Segundo, porque, longe doa grandes centros, é maior a dificuldade de 

acesso a informações para atualização profissional.  
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1.1. Motivação 

 A aplicação de tecnologias da informação e comunicação (TIC) pode melhorar este 

processo, aumentando o acesso à informação e criando bases de dados de onde elas podem ser 

extraídas (2). Esta prática, denominada telessaúde, pode trazer melhorias ao sistema de saúde, 

principalmente em países como o Brasil, com grande extensão geográfica e povoados isolados 

ou de difícil acesso. Através de serviços de telessaúde, consegue-se facilitar ou possibilitar a 

atualização e capacitação contínua dos profissionais de saúde lotados em áreas remotas, 

aumentar o acesso a serviços especializados oferecidos nos grandes hospitais das áreas 

metropolitanas e diminuir a necessidade de encaminhamento de pacientes. Com isso, são 

alcançados benefícios tanto de ordem econômica, com a diminuição de custos com 

deslocamento, quanto de ordem social, com maior disseminação de conhecimento e recursos 

para os profissionais e melhores condições de atendimento para os pacientes. 

 O Núcleo de Telesaúde de Pernambuco (NUTES) gerencia uma rede de núcleos de 

telessaúde (RedeNUTES) por onde disponibiliza serviços de telessaúde para municípios 

parceiros no estado com o suporte de profissionais de unidades da rede pública de assistência à 

saúde. São realizados eventos de tele-educação, por meio de seminários ministrados por web-

conferência e a disponibilização de material para estudo no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA-NUTES). Além disso, estão disponíveis serviços de tele-assistência, que pode acontecer 

de forma síncrona, também por meio de tele-conferências, ou de forma assíncrona, através do 

sistema de segunda opinião Healthnet (3). 

 A versão atual do Healthnet provê um sistema simples pelo qual é possível solicitar parecer 

remoto de um especialista a cerca de um caso clínico. Outra versão (Healthnet 2) está sendo 

criada com novos recursos, aumentando as possibilidades de adaptação às necessidades dos 

usuários e permitindo comunicação em tempo real entre os profissionais de saúde 

geograficamente distribuídos. O novo Healthnet também poderá ser utilizado como sistema para 

registro eletrônico das informações dos pacientes, e não apenas para tele-assistência. 

 À medida que os registros dos pacientes se tornam eletrônicos, eles podem evoluir para 

uma espécie de biblioteca digital que pode dar suporte não só a seu cuidado, mas também a 
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pesquisa e ensino (4). Para usufruir destas coleções de informações é preciso criar meios 

adequados para localizar e recuperar os recursos desejados. 

 Uma solução para facilitar a descoberta de informações nestes registros é adicionar 

significado bem definido aos dados, de forma que as próprias máquinas possam efetuar o 

processamento das mesmas, como proposto pela Web Semântica (5). 

 

1.2. Objetivos 

 Este trabalho propõe uma solução para adicionar recursos a um sistema de tele-consultas, 

aplicando tecnologias da Web Semântica. Isto será feito com a criação de uma base de 

conhecimento utilizando o banco de dados do sistema. O componente do sistema encarregado de 

gerenciar esta base de conhecimento será integrado a outros componentes do sistema para que 

possa ser oferecido apoio à tomada de decisão dos usuários nas tele-consultas. Também será 

definido um novo componente que permita pesquisas à base de conhecimento. Esta solução será 

aplicada no Healthnet 2. 

 Além disso, será definido um processo de expansões da base de conhecimento, que 

possibilitem estender o apoio aos processos de trabalho e pesquisas dos profissionais de saúde. 

Um projeto para rastreamento precoce de pacientes com risco de desenvolver doença renal 

crônica servirá como estudo de caso para estas expansões. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

  O próximo capítulo faz uma introdução da Web Semântica, uma extensão da Web 

onde é feita representação explícita de conhecimento, de forma que agentes de software possam 

compreender. Em seguida são apresentadas as tecnologias e metodologias para modelar o 

conhecimento e dados exemplos de como a Web Semântica pode influenciar na engenharia de 

software. Por fim, são apresentados algumas aplicativos e bibliotecas utilizados para desenvolver 

sistemas que utilizam recursos da Web Semântica. 
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 O capítulo 3 aborda algumas áreas da informática médica, com relevância para este 

trabalho. Trata, primeiramente, de Registro Eletrônico em Saúde (RES), que trata do 

armazenamento em meio eletrônico das informações sobre a saúde de um indivíduo ao longo de 

sua vida. Em seguida são apresentados o Sistemas de Apoio a Decisão Clínica (SADC), que 

empregam técnicas de inteligência artificial e podem ser aplicados a diversos propósitos como 

emissão de alertas em sistemas de monitoramento, apoio a diagnóstico, reconhecimento de 

padrões em imagens médicas ou planejamento de terapias. A seção seguinte traz algumas 

padronizações utilizadas para unificação de vocabulário e interoperabilidade. Finalmente, a 

telessaúde e a telemedicina, que se referem à troca de informações em saúde por meios de 

telecomunicação, são explanadas. 

 Em seguida, no capítulo 4, é descrito o desenvolvimento deste trabalho, incluindo a 

definição e execução do processo de criação da ontologia e base de conhecimento para dar 

suporte a um sistema de tele-consultas e a integração da base ao sistema. 

 Por fim, são feitas as considerações finais sobre o trabalho, um breve comparativo da 

solução adotada com outros trabalhos relacionados, e apresentadas perspectivas de trabalhos 

futuros   
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2. Web Semântica 
 

 

 

Mecanismos de busca baseados em palavras-chave estão entre as principais ferramentas em 

uso na Web atualmente. Este tipo de busca normalmente apresenta problemas como precisão e 

sensibilidade a vocabulário. E mesmo quando a busca é feita com sucesso, o usuário precisa 

navegar pelas páginas selecionadas para extrair o conteúdo desejado, o que pode ser dispendioso. 

Uma solução para melhorar este cenário seria desenvolver técnicas altamente sofisticadas de 

processamento de texto, baseadas em inteligência artificial (IA) e lingüística computacional, para 

processar o conteúdo publicado na Web, mas isto parece muito ambicioso. Outra alternativa seria 

representar o conteúdo de forma mais facilmente processável por máquinas, como na web 

Semântica (6). 

 

2.1. Apresentação 

 Em 2001, Tim Berners-Lee publicou um artigo (5) apresentando a Web Semântica como 

uma extensão da Web atual onde é atribuído significado bem definido às informações 

publicadas, permitindo que programas de computador as manipulem de forma expressiva e se 

encarreguem de tarefas sofisticadas para seus usuários. Para tal, seria necessário que os 

programas tivessem acesso a coleções de informações estruturadas e conjuntos de regras de 

inferência a partir das quais possam fazer raciocínio automatizado. Segundo Berners-Lee, para 

que a Web Semântica possa se desenvolver, os sistemas de representação de conhecimento 

devem compartilhar as definições de conceitos comuns e a linguagem de regras deve ter uma 

expressividade que permita um raciocínio tão amplo quanto necessário, mesmo que para isso 

seja preciso aceitar paradoxos e questões sem respostas. Esta externalização do conhecimento 

modelado é alcançada com sua representação como ontologias, que são representações formais 

do conhecimento em um dado domínio. 
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 O compartilhamento das definições de conceitos é feito com suas publicações na Web. 

Assim, os termos inseridos nas páginas Web podem ser ligados aos seus significados. Estas 

ligações passam a formar redes semânticas (7), que nada mais são que grafos para representação 

de conhecimento, e podem ser usadas para localizar e descobrir informações. Assim, o foco na 

Web Semântica muda de documentos para dados, e para que agentes de software possam 

manipulá-los diretamente, é necessário que os objetos armazenados em bancos de dados sejam 

exportados para a Web, recebendo um URI (Universal Resource Identifier) (8). A partir dos 

dados publicados e das regras disponibilizadas, programas podem checar inconsistência de 

informação e descobrir novas relações. Dessa forma, a busca por palavras-chave passa ser a 

substituída por resposta a questões. O conhecimento necessário para responder a estas questões 

pode ser recuperado e apresentado de forma amigável, podendo inclusive cobrir diversos 

documentos. Além de responder questões, esta estrutura também possibilita automatizar a 

execução de tarefas por agentes de software. 

 Alguns exemplos de como a Web Semântica pode mudar a forma como interagimos com 

as informações disponibilizadas na Internet são descritos na literatura. No próprio artigo de Tim 

Berners-Lee (5), é apresentado um cenário onde o agente pessoal de Lucy recupera as 

informações sobre a prescrição médica de sua mãe diretamente do agente do médico e pesquisa 

um local onde possa ser feito o tratamento, não se esquecendo de verificar a proximidade do 

local e a disponibilidade de horário de Lucy e seu irmão, para que um deles possa acompanhar a 

mãe. Em A Semantic Web Primer (6) são descritos outros cenários como agentes que interpretam 

informações de produtos de lojas on-line, fazendo busca e comparação de forma mais eficiente e 

podendo, também, recuperar informações externas sobre a reputação das lojas. O livro também 

aponta possíveis melhorias no cenário de business-to-business, onde as diferenças de 

terminologia seriam eliminadas e informações poderiam ser trocadas via serviços de tradução, ou 

ainda, negociações, leilões e assinatura de contratos poderiam de ser efetuados (semi) 

automaticamente, por meio de agentes de software. 

 A Web Semântica ainda não alcançou o grau de maturidade apresentados nestes exemplos, 

mas as pesquisas e tecnologias vêm se desenvolvendo neste sentido. Um exemplo de aplicação 

de semântica na Web é a SNPedia (http://www.snpedia.com), que compartilha informações 

sobre efeitos de variações no DNA, utilizando semântica para geração de conteúdo dinâmico 
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com recomendações, melhorando a utilização do site. O metacafe (http://www.metacafe.com) 

adiciona propriedades semânticas aos metadados dos vídeos de seus parceiros para facilitar o 

agrupamento de conteúdo e melhorar os resultados das consultas. O Projeto FOAF (Friend of a 

friend) (http://www.foaf-project.org), que mantém um esquema para descrição semântica de 

pessoas e suas relações sociais, está sendo usado para criar uma rede de páginas Web 

descrevendo pessoas, seus relacionamentos e as coisas que elas criaram ou fizeram. 

 

2.2. Representação de ontologias 

 Ainda naquele artigo de 2001 (5), Berners-Lee declarou que duas importantes tecnologias 

para o desenvolvimento da Web Semântica já estavam a postos: XML (Extensible Markup 

Language)  (9) e RDF (Resource Description Framework) (10). 

XML é um formato de texto simples e flexível projetado para atender demandas 

relacionadas à publicação eletrônica em larga escala. Ela também vem sendo usada para troca de 

informações na Web e entre outros sistemas. Diferente da maioria das linguagens de marcação, 

XML não define as tags que estruturam os arquivos. Ao invés disso, elas são definidas por seus 

usuários de acordo com suas necessidades. Existem dois formatos para representação de 

estruturas de arquivos XML: DTD (Document Type Declaration) e XMLS (Extensible Markup 

Language Schema). Mas a Web Semântica requer um nível de interoperabilidade semântica que 

o XML não suporta de forma satisfatória. 

Existem diversas formas de representação de um domínio usando XML, não se podendo 

fazer uma conexão direta entre o modelo de conhecimento do domínio em questão e sua 

representação em XML. Assim, é mais difícil entrar em consenso quanto à representação de um 

modelo comum a vários indivíduos ou entidades. Além disso, não é possível fazer mapeamentos 

entre DTDs uma vez que não se deseje simplesmente mapear uma gramática em outra, mas 

mapear objetos e relações de um domínio em outro (11). Mas o XML tem uma característica 

importante no fato de ser serializável e o RDF tira proveito disso. 

O RDF é uma linguagem, que possui representação em XML, para representar 

informações sobre recursos na Web. Com ela é possível fazer declarações em forma de triplas 

(objeto, propriedade, valor), sendo os dois primeiros termos representados por um URI e o 
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último podendo ser um valor literal, caracterizando o objeto, ou outro URI, criando uma relação 

entre dois recursos. Estas relações formam redes semânticas. RDF/XML é computacionalmente 

processável e, por usar URI, pode ligar pedaços de informação pela Web. Mas diferente dos 

hyperlinks de HTML (Hypertext Markup Language), RDF também permite ligações com 

elementos que não podem ser recuperados diretamente de uma página Web. Assim, além de 

páginas Web, RDF pode ser usado para descrever elementos como pessoas, produtos ou eventos. 

Além disso, sendo as próprias relações identificadas por URI, podem-se distinguir diferentes 

tipos de relação entre as partes.  

 Estas características do RDF tornam possível qualquer tipo de relação entre recursos. 

Entretanto o RDF em si não provê mecanismos para descrever as propriedades nem suas relações 

com outros recursos. Esta é a função do RDFS (Resource Description Framework Schema) (12), 

uma linguagem para descrição de vocabulários RDF. RDFS é uma extensão semântica do RDF 

(13) que provê meios para descrever recursos e relações entre eles. Isto supre a necessidade de 

tipos específicos de recursos e usar propriedades específicas para descrevê-los. 

 Pode-se fazer um paralelo entre grafos RDFS e diagramas de classe, comumente usados na 

modelagem de sistemas orientados a objetos. Os dois descrevem classes, com seus atributos e 

inter-relações. Mas existe uma diferença importante no fato de, em RDFS, a especificação das 

propriedades ser externa à definição das classes. Esta diferença não é apenas sintática, pois 

possibilita aplicar a mesma propriedade a classes distintas. Isto amplia o escopo das 

propriedades, unificando as que têm o mesmo significado. Por outro lado em RDFS, não é 

possível definir conjuntos de imagem locais, como em orientação objetos, onde atributos de 

mesmo nome em classes distintas podem ser de tipos distintos. 

 Outra diferença que pode ser vista entre RDFS e orientação a objetos é que, no primeiro, a 

especificação não é restritiva, apenas provendo informações adicionais sobre os recursos. Ou 

seja, uma descrição RDFS não define como os recursos devem ser usados. É possível que um 

recurso não possua propriedades definidas para sua classe e possua outras que não foram 

relacionadas a ela. O domínio e imagem de uma propriedade RDFS não são usados para 

restringir que recursos podem utilizá-la, mas podem ser usados para inferir a que classe eles 

pertencem. 
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 Com RDFS é possível representar conhecimento que dê significado aos dados publicados 

na Web, mas as necessidades em uma linguagem para representação de ontologias para Web vão 

além do que o RDFS oferece. Em (14) é apresentada uma lista de requisitos para a linguagem de 

ontologias para Web. Estes requisitos foram definidos com base em seis casos de uso e oito 

objetivos gerais. Este relatório faz comentários em relação ao suporte que RDF(S) provê para 

cumprir os objetivos listados. Objetivos de internacionalização e uso de sintaxe XML são 

alcançados com RDF, mas seu suporte é limitado em ralação compartilhamento, evolução, 

interoperabilidade e expressividade de ontologias. Além disso, RDF(S) não possibilita teste de 

consistência. Estes requisitos foram considerados para a criação da OWL (Web Ontology 

Language) (15), linguagem recomendada de W3C (World Wide Web Consortium) para 

representação de ontologias para a Web Semântica. 

 A OWL foi definida como uma extensão do RDF, tirando proveito de suas vantagens e 

adicionando recursos que melhor suportem a representação de ontologias para a Web. Foram 

disponibilizados novos recursos que possibilitam uma descrição mais detalhada do domínio 

considerado. Existem seis formas distintas de descrever uma classe que são usando um 

identificador, enumerando seus elementos, fazendo uma restrição de propriedade, uma interseção 

ou união entre outras classes ou pelo complemento de outra classe. Também é possível criar 

novos tipos de relação entre as classes. Além da relação de sub-classe, existente em RDFS, é 

possível criar relações de equivalência e disjunção entre classes. Também houve acréscimos na 

descrição das propriedades. Elas foram divididas em dois tipos: Objetct Properties, que 

relacionam indivíduos a outros indivíduos e Datatype Properties, que relacionam indivíduos a 

valores. Também foi dada a possibilidade de criar relações de equivalência entre propriedades, 

bem como definição de sua função inversa, restrições de cardinalidade e de propriedades lógicas 

(transitividade e simetria). 

 OWL é dividida em três sub-linguagens com diferentes poderes de expressão (16). A mais 

simples delas, OWL Lite, é apropriada para quem deseja apenas expressar uma classificação 

hierárquica com restrições simples. A OWL DL é uma sub-linguagem mais expressiva que a 

anterior, dando suporte ao máximo de expressividade possível garantindo completude e 

decidibilidade. OWL DL inclui todas as construções de OWL, mas existem restrições quanto a 

como elas podem ser usadas. Seu nome vem da correspondência com a lógica de descrição 
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(Description Logics - DL) (17), sobre a qual é fundamentada. Finalmente, a OWL Full provê 

toda a expressividade e liberdade sintática do RDF, sem garantias computacionais, 

possibilitando aumentar o significado do vocabulário pré-definido pela linguagem. 

 

2.3. Recuperação de informações 

Com RDF(S) e OWL é possível definir vocabulários e utilizá-los para descrever 

indivíduos. Mas para que estes dados tenham utilidade é necessário que se possa processá-los 

para recuperar as informações desejadas de forma eficiente. Como implementações XML, estas 

linguagens podem tirar proveito de linguagens que manipulam XML, como XPath  (18), XQuery 

(19). 

O XPath é uma linguagem para endereçar nós em árvores XML e foi projetada para ser 

embarcada outras linguagens, como XQuery e XSTL (Extensible Stylesheet Transformation 

Languages). XQuery estende XPath, criando uma linguagem funcional, mais flexível, que pode 

ser usada para fazer consultas a fontes de dados em XML. Em XQuery é possível fazer 

transformações no resultado das consultas, definir e utilizar funções, com suporte a recursão, e 

fazer junções de nós XML. 

No entanto, uma das características que fazem de RDF e OWL adequados a aplicação na 

Web Semântica é a possibilidade de integrar coleções de dados de domínio comum sem que elas 

tenham necessariamente a mesma estrutura. Assim, uma consulta XQuery teria que considerar as 

diferentes estruturações envolvidas e, caso fosse integrada uma nova estrutura, a consulta deveria 

ser revisada e atualizada. Diante deste fato, uma linguagem de consulta que trabalhe no nível 

semântico do RDF seria mais adequada e a W3C recomenda a linguagem SPARQL (acrônimo 

recursivo para SPARQL Protocol and RDF Query Language) (20) para este fim. 

SPARQL é uma linguagem para consulta em grafos RDF e, como tal, é baseada em 

triplas. Além disso, como as condições em SPARQL são, basicamente, um sub-grafo RDF com 

alguns recursos substituídos por variáveis, e a busca feita por casamento de padrão, as junções 

ficam implícitas nos grafos, simplificando a escrita das consultas. Um subconjunto das funções e 

operadores definidos para XPath e XQuery podem ser usados em consultas SPARQL, mas como 

esta não processa seqüências de nós, deve-se assumir que cada argumento possui apenas um nó. 
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2.4. Lógica e inferência 

 A lógica oferece uma linguagem formal e de semântica bem definida extensivamente 

aplicada em estudos de inteligência artificial para representar conhecimento declarativo 

(descreve o que sem se preocupar com como). Um benefício que o uso de linguagens baseadas 

em lógica traz é a possibilidade de submeter as informações codificadas a mecanismos de 

dedução automática, podendo gerar conclusões que explicitam informações existentes. Os passos 

aplicados para alcançar as conclusões ainda podem ser utilizados para explicar as conclusões 

tiradas pelo dedutor. 

 As linguagens para representação de ontologias, anteriormente apresentadas, são baseadas 

em lógica. Logo, podem ser aplicados mecanismos para descobrir conhecimento existente nas 

ontologias. Além disso, a lógica pode ser aplicada para efetuar tomadas de decisão baseadas em 

informações representadas nas ontologias. 

 Quanto mais expressiva é uma lógica, mas dispendioso é seu processamento 

computacional e, nem sempre, uma conclusão pode ser alcançada. Contudo, o conhecimento 

representado nas ontologias para Web é, comumente, representado por um conjunto restrito da 

lógica de primeira ordem que tem suporte eficiente de ferramentas. OWL DL e Lite são 

formalmente fundamentadas em lógica de descrição (17), uma linguagem de descrição de 

conhecimento baseada em lógica que estende a noção de redes semânticas. Nela, predicados 

unários são usados para representar conceitos ou papéis, e binários para representar relações. 

Outras construções possíveis são aplicação de união, interseção, e de quantificadores universal e 

existencial. Estas construções podem ser usadas para criar expressões e restrições que 

possibilitam a inferência de novas classificações dos indivíduos expressados na ontologia. 

 Estas descrições podem ser utilizadas para formar uma base de conhecimento, que 

normalmente é dividida em duas partes: uma terminológica e uma declarativa. A parte 

terminológica, chamada TBox, contém conhecimento necessário para a compreensão do domínio 

do problema. A TBox é construída por declarações que descrevem conceitos e propriedades 

gerais. Já a parte declarativa, ABox, contém conhecimento existencial, aquele específico para um 

caso em particular. Nela encontram-se declarações específicas sobre indivíduos do domínio de 
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discurso. De forma geral, o conhecimento na TBox tende a ser estático, enquanto na ABox ele é 

mais dependente de circunstância que podem levar a alterações ocasionais ou, mesmo, 

constantes. 

Outro subconjunto da lógica de primeira ordem é definido pelas cláusulas de Horn, que 

são disjunções de literais com no máximo um literal positivo e podem ser representadas como 

regras (implicações onde o antecedente é uma conjunção de literais). Este sistema de regras é 

ortogonal à lógica de descrição e pode ser usado junto a ela para aumentar o poder de expressão. 

A Rule Markup Initiative (http://ruleml.org) atua na definição de uma linguagem de regras em 

XML, a RuleML. 

Um subconjunto da RuleML, denominado RuleML Lite, que cobre apenas relações 

unárias e binárias foi integrado à OWL DL e Lite na SWRL (Semantic Web Rule Language) 

(21). Com isso, é possível criar regras baseadas nos conceitos e relações definidos na ontologia. 

Em SWRL também é possível definir regras cujo conseqüente são conjunções, simplificando a 

escrita das regras. Além disso, um conjunto de funções foi incorporado ao SWRL para estender a 

linguagem e facilitar na interoperabilidade com outras linguagens. Estas funções dão suporte 

simplificado a comparações, operações matemáticas, valores lógicos e manipulação de string, 

tempo, URI e listas. A expressividade dessas regras permite, além da classificação de indivíduos, 

a criação de relações entre eles. 

Um subconjunto das regras SWRL, chamado DL-safe, tem a propriedade da 

decidibilidade, garantido restringindo as regras para trabalhar apenas sobre indivíduos 

conhecidos da ontologia. Esta restrição diminui a expressividade e pode gerar inferências 

incompletas (22). 

 

2.5. Construção de ontologias 

Sendo uma ontologia um sistema de conhecimento elementar para qualquer base de 

conhecimento, explicando a conceitualização do mundo alvo, ela nos provê uma fundação sólida 

na qual podemos construir conhecimento e distribuí-lo para uso mais amplo que o de uma base 

de conhecimento convencional. A engenharia de conhecimento desenvolveu-se, então, para 

engenharia de ontologias, uma metodologia de pesquisa que nos dá o projeto racional de uma 
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base de conhecimento, conceitualização central de um universo de interesse, restrições 

semânticas de conceitos junto a teorias e tecnologias sofisticadas que permitem acumular o 

conhecimento para seu processamento no mundo real (23). 

Em 1995 foram publicadas experiências na construção de ontologias nos projetos 

Entrerprise Ontology (24) e TOVE (25). O primeiro aplicou um método dividido em identificar 

o propósito da ontologia, construir, validar e documentar. Durante a construção foram 

identificadas a captura da ontologia, onde seus conceitos e relacionamentos são identificados e 

descritos, codificação e integração com outras ontologias. A metodologia utilizada no projeto 

TOVE foi inspirada no desenvolvimento de sistemas com base de conhecimento usando lógica 

de primeira ordem. Primeiro era identificado o cenário de aplicação da ontologia e em seguida 

um conjunto de questões era criado para determinar seu escopo. Os principais conceitos, 

propriedades, relacionamentos e axiomas da ontologia seriam extraídos destas questões e 

expressados em lógica de primeira ordem. As questões são então traduzidas para lógica e são 

definidos os axiomas da ontologia. 

No ano seguinte foi publicado o método aplicado no projeto KACTUS (26), também 

relacionado à aplicação com base de conhecimento. A proposta era que fosse construída uma 

base de conhecimento específica para uma aplicação inicial e, à medida que outras bases fossem 

necessárias em outras aplicações, ela seria generalizada para atender a ambas. 

Também em 1996 foi apresentada a METHONTOLOGY (27), para criação de ontologias 

em nível de conhecimento e que tem suas raízes nas principais atividades identificadas no 

processo de desenvolvimento de software e metodologias de engenharia de conhecimento. 

Considera a construção de ontologias desde seu início ou a partir de outras e leva em 

consideração, atividades necessárias para adequação destas ontologias reutilizadas. O 

desenvolvimento da ontologia é baseado em protótipos evolutivos. 

Em 1997 foi proposto um método para a criação de ontologias de domínios específicos a 

partir da SENSUS (28). O método consiste em gerar sub-árvores da ontologia SENSUS que 

contenham os termos relevantes ao domínio de interesse e novos termos. Em seguida, as sub-

árvores de conceitos que são ancestrais de muitos dos conceitos relevantes são incluídas na 

ontologia também. 
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Em 2000 foi criada a metodologia 101 (29), que considera questões gerais para a 

construção de uma ontologia e propõe um processo interativo em sete passos. Primeiro são 

determinados o domínio e o escopo da ontologia, em seguida levantadas fontes de reuso e, então 

enumerados termos importantes. A partir da lista de termos são identificadas as classes, 

propriedades e suas facetas. Finalmente, são criados alguns indivíduos. 

Um pouco mais tarde, a metodologia On-To-Knowledge (30) veio como resultado de um 

projeto de mesmo nome, também relacionada a ferramentas de gerenciamento de conhecimento. 

Propõe um passo inicial onde requisitos são capturados e especificados, questões de competência 

são identificadas, ontologias potencialmente reusáveis são estudadas e primeiro rascunho da 

ontologia é construído. Em seguida a ontologia e refinada iterativamente, validada segundo os 

requisitos e questões de competência e testada no ambiente da aplicação. Depois, a ontologia é 

utilizada em produção e entra em ciclos de manutenção. 

Mais recentemente, surgiu o UPON (31), que é baseado no Processo Unificado (UP, em 

inglês) e, como tal, dirigido a casos de uso, incremental e iterativo e segue ciclos, fases e 

workflows. Como no UP, cada ciclo consiste em concepção, elaboração, construção e transição, 

resultando na liberação de uma nova versão da ontologia. Cada uma destas fases é dividida em 

iterações onde ocorrem workflows de capturara de requisitos, análise conceitual, projeto 

conceitual, implementação e testes. 

 

2.6. Web semântica e Engenharia de software 

 Em (32) são discutidos os papéis que uma ontologia explícita pode ter em um sistema de 

informações (SI), argumentando em favor de uma perspectiva arquitetural em que este papel seja 

central e a ontologia guia todos os aspectos e componentes do SI. Os impactos desta relação são 

analisados das perspectivas temporal e estrutural. 

 Do ponto de vista temporal as ontologias podem ser utilizadas no desenvolvimento do 

sistema ou durante sua execução. O uso mais comum de ontologias durante o desenvolvimento 

de sistemas é como uma ferramenta para aumentar a qualidade do processo de análise. Outro 

importante benefício é permitir maior nível de reuso. 
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 Em tempo de execução, devem ser diferenciados os sistemas cientes de ontologias dos 

sistemas guiados a ontologias. Os primeiros são aqueles que têm ciência de uma ontologia, 

provavelmente remota, e faz consultas a ela de acordo com seu propósito. Enquanto nos sistemas 

guiados por ontologias, a ontologia é um componente que coopera em tempo de execução com 

seus objetivos. 

 Um SI contém componentes de interface, aplicação e recursos de informação, que são 

integrados de acordo com suas necessidades. Do ponto de vista estrutural, cada tipo de 

componente pode interagir com as ontologias de uma forma específica. 

 A integração que parece mais óbvia é com os bancos de dados, uma vez que a ontologia 

possa ser comparada aos seus esquemas. Esta aplicação pode ser feita no desenvolvimento do 

projeto, com papel importante na análise de requisitos, ou em sua execução, para integração de 

informações. 

 Com relação à interface pode-se considerar a disponibilização da ontologia para navegação 

e consulta pelos usuários. Mas, além disso, uma vez que as ontologias contêm restrições em 

relação a classes e relacionamentos, elas podem ser usadas para gerar formulários com 

validações destas restrições. 

 As ontologias podem, ainda, servir de fonte para gerar a parte estática da aplicação, onde 

são definidos os tipos de dados, classes e hierarquia. Já em tempo de execução elas podem ser 

aplicadas na explicitação do conhecimento do domínio codificado no sistema, criando um 

sistema baseado em conhecimento. 

 Uma arquitetura para aplicações semânticas é proposta por Knublauch (4), dividindo-as em 

duas camadas interligadas (Figura 2.1). A Camada de Web Semântica disponibiliza ontologias e 

interfaces para o público e a Camada Interna contém os mecanismos de controle e raciocínio, 

bem como a lógica do sistema.  Knublauch recomenda que seja utilizada uma biblioteca para 

manipular a ontologia e recomenda que ela seja refletida, em forma de classes, na camada interna 

do sistema para que a estrutura ontológica seja explorada durante a compilação e exista uma 

forma simples de anexar métodos a elas. 
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 Na arquitetura apresentada em (33) também é considerado importante refletir a ontologia 

dentro da aplicação e é aplicada uma fábrica de objetos, onde é feito este mapeamento. Devido à 

possibilidade de utilização de diversas ontologias pelos sistemas, considera importante a 

possibilidade de criar objetos com herança múltipla. Estes objetos ficam em um container de 

onde visões podem ser derivadas. A possibilidade de obter diferentes visões sobre os objetos 

vem da possibilidade de herança múltipla, que faz com que eles possam apresentar interfaces 

diferentes. 

 

2.7. Ferramentas 

 Como as linguagens utilizadas para representação das ontologias para a Web Semântica 

são implementações XML, as ferramentas para edição de XML podem ser úteis para trabalhar 

com elas. Mas existem ferramentas específicas para a manipulação de ontologias. A utilização de 

 

Figura 2.1: Uma arquitetura para aplicações semânticas (4) 
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ferramentas deste tipo possibilita a concentração em aspectos relativos à estrutura da ontologia, 

sendo a própria ferramenta responsável por gerar e manipular o arquivo XML. 

 Uma ferramenta bastante difundida é o Protégé (34), desenvolvido na universidade de 

Stanford. Ele é livre e pode ser estendido por meio de plug-ins. O plug-in OWL permite a edição 

de ontologias nesse formato acesso a raciocinadores para inferência e verificação de 

consistência. 

 Outra ferramenta para construção e edição de ontologias é o SWOOP (35), cuja principal 

característica é uma interface mais próxima dos estilos empregados nos navegadores Web. Dessa 

forma ela busca maior aceitação do usuário iniciante. O SWOOP foi criando no laboratório 

MIND da Universidade de Maryland, mas atualmente é um projeto de código aberto hospedado 

em http://code.google.com/p/swoop. 

 Não só ferramentas para edição das ontologias, mas também bibliotecas que facilitem sua 

utilização em sistemas são desenvolvidas. O Jena (36) é um framework de código aberto para 

construir aplicações para Web Semântica. Desenvolvido em Java, ele provê uma API para 

manipulação de RDF e suas extensões, bem como a execução de consultas em SPARQL. Ele 

possui um mecanismo simplificado de inferência e também possibilita integração com outros 

raciocinadores. 

 Pellet (37) é um raciocinador de código aberto para OWL DL desenvolvido em Java. Ele 

pode ser integrado ao Jena e provê suporte total à especificação original de OWL DL. O Pellet 

também suporta SWLR, mas é restrito a regras DL-safe. 

 D2RQ (38) é uma plataforma para acesso a dados armazenados em banco de dados 

relacional na forma de um grafo RDF virtual somente para leitura. A tradução do esquema de 

dados é feita em uma linguagem declarativa e um componente de software permite a 

manipulação do grafo virtual a partir da Jena. Esta plataforma também disponibiliza ferramentas 

para criação automática de mapeamento, a partir de um banco de dados e para recuperação dos 

dados em formato RDF. 
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2.7 Resumo 

A Web Semântica é uma extensão da Web com foco nos dados ao invés dos documentos. 

Recursos para representação explícita e compartilhada de conhecimento possibilitam que agentes 

computacionais possam manipular os dados de forma significativa. A representação de 

conhecimento é formalizada por meio de ontologias e a W3C recomenda que elas sejam 

expressas na linguagem OWL, uma extensão do RDF com representação em XML. 

As técnicas para construção de ontologias são baseadas na engenharia de conhecimento, e 

algumas delas também aplicam atividades comuns à engenharia de software. De forma geral, 

seguem processos incrementais. Como a OWL é uma implementação XML, as ferramentas para 

manipulação de XML podem ser usadas criar e manipular as ontologias. Mas ferramentas 

específicas para OWL também estão disponíveis, sendo mais adequadas por já incorporarem a 

semântica da linguagem. Entre elas destacam-se o Protégé, para edição de ontologias e o Jena, 

um framework de código aberto para construir aplicações para Web Semântica. 

  



 

29 
 

3. Informática Médica 
 

 

 

Informática Médica é um campo de rápido desenvolvimento científico que lida com 

armazenamento, recuperação e uso da informação, dados e conhecimento biomédicos para a 

resolução de problemas e tomada de decisão (39). As pesquisas e aplicações em Informática 

Médica podem ser divididas em diversas sub-áreas das quais algumas, consideradas relevantes 

no contexto deste trabalho, serão apresentadas neste capítulo. 

 

3.1. Registro Eletrônico em Saúde  

O Art. 1º da Resolução CFM nº 1.638/2002 define “prontuário médico como o documento 

único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir 

de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de 

caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe 

multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo”. Esta resolução define, 

ainda, que nos prontuários devem constar: identificação do paciente com nome completo, data de 

nascimento, sexo, nome da mãe, naturalidade e endereço completo; informações sobre 

anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, 

hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado; evolução diária do paciente, 

com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e 

identificação dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente quando elaborados 

e/ou armazenados em meio eletrônico; assinatura e o respectivo número do CRM (Conselho 

Regional de Medicina) dos profissionais prestadores do atendimento, no caso de prontuário em 

papel; e nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a colheita de história clínica do 

paciente, deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos realizados e que 

tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra unidade. 
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Assim, o prontuário de um paciente deve ser um registro histórico das informações sobre a 

saúde de um paciente. Este histórico é tradicionalmente registrado em papel, que apresenta 

limitações para armazenar e organizar estas informações como falta de padronização, dificuldade 

de acesso, ilegibilidade, perda de informações, volume físico e fragilidade (40). Isto dificulta seu 

uso em ensino e pesquisa, bem como sua disponibilidade nos ambulatórios, enfermarias e 

serviços de emergência, como considera a resolução citada. 

Com a aplicação de TIC à área médica, os prontuários começaram a ser informatizados, 

criando-se o conceito de Registro Eletrônico de Saúde (RES) ou Prontuário Eletrônico de 

Pacientes (PEP). Segundo (41) RES é um repositório, mantido eletronicamente, de informações 

sobre a saúde de um indivíduo ao longo de sua vida, armazenadas de forma a servir a múltiplos 

usuários legítimos destes registros. Os autores declaram, ainda, que Sistemas de Registro 

Eletrônico de Saúde (S-RES), adicionam ferramentas de gerenciamento de informação para 

prover lembretes e alertas, relacionamento com fontes de conhecimento para suporte a tomada de 

decisão em saúde, e análise de dados agregados para cuidados com pacientes ou pesquisa. 

Se não for tomado o devido cuidado na estruturação de um PEP ele pode, de fato, ser pior 

que o registro em papel. No entanto, se a computação for empregada adequadamente, ela ajuda a 

combater as dificuldades encontradas no registro em papel e possibilita agregar novos recursos, 

como descoberta de conhecimento (42) (43), ao prontuário e integrá-lo a outros sistemas (44). 

Além da estruturação do prontuário, é preciso atentar a outros aspectos na implementação 

de S-RES, relativos à confidencialidade, a integridade e a disponibilidade (ABNT/CEE-78 

PROJETO 78:000.00-019) das informações de saúde dos cidadãos. A Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde (SBIS) definiu um processo para certificar S-RES. Vale lembrar que esta 

certificação não é obrigatória, mas apenas uma opinião técnica de que o sistema cumpre 

requisitos de privacidade e confidencialidade e atende a legislação brasileira relativa a 

documentos eletrônicos. 

A Resolução CFM Nº 1.821, aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso 

dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos 

pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. Ela 

aprova o Manual de Certificação para S-RES, disponível nos sites do Conselho Federal de 

Medicina e SBIS, respectivamente, www.portalmedico.org.br e www.sbis.org.br e autoriza o uso 
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de sistemas informatizados para a guarda e manuseio de prontuários de pacientes e para a troca 

de informação identificada em saúde, eliminando a obrigatoriedade do registro em papel, desde 

que esses sistemas atendam integralmente aos requisitos do "Nível de garantia de segurança 2 

(NGS2)", estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em 

Saúde; 

Ao longo desse tempo, foram desenvolvidos vários sistemas que suportam o registro 

eletrônico dos dados do paciente, como o HiDoctor (http://www.hidoctor.com.br), um sistema 

que possui funcionalidade de prontuário eletrônico, contemplando dados pessoais, anamneses, 

consultas e retornos, textos do paciente, imagens e vídeos, e cria uma site onde os pacientes 

podem ter acesso aos documentos criados pelo seu médico. O HiDoctor cobre as áreas de 

Ginecologia e Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Pediatria e Oftalmologia. O Duke University 

Medical Center desenvolveu um sistema, denominado MindLinc (http://www.mindlinc.com), 

que contempla registro eletrônico e cobre todos os níveis da clínica psiquiátrica. O Master Tools 

(http://www.aptools.com.br/produtos/index.php) é um sistema modular para administração 

hospitalar. Entre seus módulos existe um sistema para controle de funções de natureza clínica, 

outro dedicado ao controle de funções e procedimentos laboratoriais e um sistema de controle de 

assistência médica. 

 

3.2. Sistemas de apoio a decisão médica 

Em 1984, a inteligência artificial médica foi definida como uma disciplina primariamente 

interessada na construção de programas de IA que façam diagnósticos e recomendação de 

terapias. Além disso, diferente de aplicações médicas baseadas em outros métodos de 

programação, como puramente estatísticos e probabilísticos, programas de IA médica são 

baseados em modelos simbólicos de entidades das doenças e suas relações com fatores dos 

pacientes e manifestações clínicas (45). 

Entretanto, em sistemas especialistas, onde o usuário apenas responde perguntas, o médico 

não pode transmitir todo seu conhecimento sobre um caso clínico do paciente, não permitindo 

que assumamos que o sistema possua todo o conhecimento necessário sobre o caso. Como maior 

conhecedor das condições do paciente, o médico possui o intelecto mais importante a ser 
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empregado durante a consulta (46). Mas os médicos não são capazes de identificar com precisão 

as fontes de informações usadas durante um diagnóstico e um número razoável de informações 

necessárias não é recolhida (47). Portanto, é o médico quem deve conduzir a consulta, mas ter 

suporte de um sistema computadorizado pode lhe trazer benefícios. Dessa forma, os sistemas 

devem levar o máximo de vantagem do conhecimento do usuário e da habilidade do computador. 

Portanto, a importância do diagnóstico automatizado diminuiu e, os agora chamados 

sistemas de apoio a decisão clínica (SADC), podem estar associados a vários tipos de atividade 

clínica, como (48): 

• Alertas e lembretes: sistemas de tempo-real, que podem estar anexados a aparelhos 

de monitoramento, podem alertar sobre mudança no estado do paciente; 

• Assistência ao diagnóstico: quando um caso é complexo, raro, ou a pessoa que o está 

tratando é inexperiente, um sistema pode ajudar na formulação de um diagnóstico com base nos 

dados do paciente apresentados a ele; 

• Crítica e planejamento de terapias: sistemas de crítica podem buscar inconsistências, 

erros ou omissões em um plano de tratamento existente, mas não ajudar na geração de um plano, 

já os sistemas de planejamento tem maior conhecimento sobre a estrutura dos protocolos de 

tratamento e podem ser usados para formular tratamentos com base em dados sobre as condições 

específicas do paciente; 

• Sistemas de apoio a prescrição: podem auxiliar na verificação de interações 

medicamentosas, dosagens e, se conectados a registros eletrônicos, contra-indicações. Algumas 

vezes, podem fazer a geração automática da receita e transmitir para uma farmácia; 

• Recuperação de informações: podem ajudar a identificar as fontes de evidência mais 

apropriadas para uma questão clínica; 

• Reconhecimento e interpretação de imagens: muitas imagens clínicas já podem ser 

computacionalmente interpretadas, identificando fragmentos e características relevantes. 

A maioria das revisões sobre sistema de apoio a decisão clínica trazem resultados e 

expectativas positivas, entretanto, estes sistemas são mais práticos quando associados a sistemas 

de entrada de requisições médicas e de registro eletrônico de pacientes. E ainda, sendo 

integrados a guias de condutas (guidelines), os sistema de apoio a decisão podem dar suporte aos 
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médicos provendo sugestões para o cuidado apropriado com o paciente, diminuindo a chance de 

erros médicos (49). 

Tradicionalmente, sistemas de representação de conhecimento são centralizados, mas o 

crescimento do escopo e tamanho destes sistemas pode inviabilizar esta centralização. Uma 

alternativa é a publicação do conhecimento, como na proposta da Web Semântica. Mas, a pesar 

da grande disponibilidade de tecnologia para desenvolvimento de aplicações que modelam o 

conhecimento humano, os SADC tendem a ser de escopo relativamente modesto (50). 

Alguns dos maiores progressos no campo da Web Semântica vêm ocorrendo na área de 

saúde, já que seus pesquisadores lidam com grandes desafios relacionados à integração de dados 

em quase todos os estágios de seus trabalhos. Com a intensificação do foco na aplicação de Web 

Semântica ao campo de saúde evita-se, por exemplo, que seja necessário, ao administrador dos 

sistemas de apoio a decisão clínica, retrabalhá-lo a cada avanço em relação aos diagnósticos. 

Além disso, aumenta a compatibilidade de dados entre sistemas (51). Segunda (50), os 

desenvolvedores de sistemas de apoio a decisão são, agora, encorajados a construí-los com base 

em componentes relativamente grandes e reutilizáveis, com ontologias para organizar conceitos 

dependentes de domínio e aplicando métodos independentes de domínio, e amplamente 

difundidos, de solução de problemas. 

  

3.3. Padrões e interoperabilidade 

Profissionais e organizações de saúde podem utilizar diferentes termos para se referir a um 

mesmo conceito. Mesmo um indivíduo, pode utilizar termos diferentes, com significados 

similares, em situações distintas. Para os seres humanos, na maioria dos casos, pode ser simples 

fazer uma relação entre estes termos e obter uma compreensão do conteúdo onde ele está 

contextualizado. Mas para um sistema de informação não é possível fazer estas ralações 

intuitivamente. Existem, ainda, casos onde diferenças sutis no significado de termos podem levar 

à má compreensão de uma sentença. Por isso a importância de padronizações de vocabulário, 

tanto para utilização pelas pessoas quanto pelos computadores. Na área de saúde, estas 

padronizações antecedem a aplicação da informática e, mesmo as que não foram planejados para 

utilização em sistemas informatizados, vêm sendo aplicadas neles. 
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Devido a necessidades relativas a objetivos como levantamentos estatísticos ou troca de 

informações, algumas padronizações vêm sendo desenvolvidas para vocabulários em saúde. 

Uma delas é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde, atualmente na décima versão e conhecida como CID-10 

(http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm). O CID-10 foi criado pela OMS para 

padronizar a codificação de doenças e outros problemas de saúde, tais como acidentes e 

violências, motivos de contato com serviços, sintomas e sinais etc. É adotada em diversos 

sistemas da área de saúde, tais como os de Mortalidade, Assistência à Saúde, Morbidade, Gestão 

Hospitalar e tantos outros. Esta classificação segue uma estrutura hierárquica, formada por 

capítulos, que são divididos em agrupamentos, que são, por sua vez, conjuntos de categorias e 

estas podem possuir subcategorias. 

O MeSH (Medical Subject Headings) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html) é o 

vocabulário controlado da US National Labrary of Medicine para indexar artigos para 

MEDLINE/Pubmed. Baseado no MeSH, a Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) criou o 

DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) (http://decs.bvs.br/), com os mesmos propósitos de 

indexação de artigos, mas este é trilíngue (português, inglês e espanhol). Além dos termos 

traduzidos do MeSH, foram introduzidos termos específicos das áreas de  Saúde Pública, 

Homeopatia, Ciência e Saúde e Vigilância Sanitária. No MeSH e DeCS os termos são 

organizados hierarquicamente, em forma de árvore. 

O LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) (http://loinc.org) é uma 

tabela de termos utilizados em observações clínicas e laboratoriais. São atribuídos códigos aos 

termos classificados na tabela com objetivo de padronização na troca de informações 

laboratoriais entre instituições de saúde. 

 O SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) 

(http://www.ihtsdo.org/snomed-ct) é considerada a mais compreensiva terminologia multilíngüe 

de cuidados clínicos. Ele é composto por um conjunto de conceitos organizados 

hierarquicamente, e que podem ter várias descrições associadas (incluindo sinônimos). Além 

disso, existe uma gama de relações entre estes conceitos, que servem para prover descrições 

formais e outras características dos mesmos. Atualmente SNOMED-CT está disponível em 
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inglês (britânico e americano), espanhol e dinamarquês. Traduções para outras línguas estão em 

progresso. No entanto, esta terminologia não é de livre utilização. 

O DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) 

(http://medical.nema.org/dicom) é um padrão para manipulação, armazenamento, impressão e 

transmissão de informações em imagens médicas. Ele inclui um formato de arquivo e um 

protocolo de comunicação que usa TCP/IP. DICOM é normalmente associado a soluções PACS 

(Picture Archiving and Communication Systems), uma estrutura de computadores e redes para 

armazenamento, recuperação, distribuição e apresentação de imagens. Em um pacote DICOM 

são encapsuladas imagens junto a dados sobre alas. Estes dados são expressos utilizando 

atributos definidos no padrão, que são agrupados em classes de acordo com suas similaridades. 

O HL-7 (Health Level 7) é um protocolo para troca, integração, compartilhamento e 

recuperação de informações entre sistemas de saúde. Ele foca a criação de uma interface que 

compreenda todas as especificações necessárias em uma organização de saúde, incluindo dados 

clínicos, administrativos, financeiros e logísticos. 

A US National Library of Medicine projetou o UMLS (Unified Medical Language System 

- sistema para linguagem médica universal), que inclui um metathesaurus, sobre conceitos 

relativos a biomedicina e saúde, e uma rede semântica (52). O primeiro é construído a partir de 

uma coleção de thesauri, classificações, conjuntos de códigos e listas de termos controlados. Ele 

contém conceitos, com seus vários nomes, e relações entre eles. A rede semântica busca prover 

uma categorização consistente para todos os conceitos representados no metathesaurus e um 

conjunto de relacionamentos úteis. Ela define apenas categorias (tipos semânticos básicos) e 

todos os conceitos no metathesaurus são relacionado a uma delas. Assim, o UMLS pode ser 

visto como uma grande ontologia de conceitos biomédicos que mescla várias fontes de 

informações e pode dar suporte, em alguma medida, à externalização e integração desse 

conhecimento. 

O UMLS tem sido utilizado em trabalhos relacionados com semântica, incluindo 

HealthCyberMap (53), que busca mapear informações relacionadas a saúde na Internet para 

melhor recuperação e navegação. Em (54) é apresentada um maneira de recuperar imagens 

médicas com base em conhecimento, usando o metathesaurus para indexação semântica. O 
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sistema de entrada de pedidos e suporte a decisão WizOrder aplica UMLS como dicionário e 

para traduzir termos para MeSH (55). 

 

3.4. Telessaúde e Telemedicina 

Os ambientes virtuais, como a Internet, já vêm sendo utilizados como meio para aumentar 

a capacidade do trabalho cooperativo e ampliar acesso a recursos distribuídos em rede de forma 

multidisciplinar. Na saúde não poderia ser diferente. Com sua inserção no meio acadêmico, nos 

serviços de saúde, e nas casas das pessoas, ampliam-se substancialmente as possibilidades para a 

pesquisa, ensino e assistência, através da disponibilização de recursos para estudos clínicos 

multicêntricos, formação e atualização profissional, promoção, prevenção, diagnóstico e 

condutas terapêuticas com resultados impactantes na qualidade de vida e saúde da população  

(56) (57) (58). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a troca de informação em saúde entre 

os diferentes atores do sistema de saúde utilizando meios de telecomunicações é definida como a 

prática da telessaúde, e quando se trata de serviços médicos, telemedicina (59). Esta prática 

quando realizada utilizando-se canais como a Internet (e-health) torna seu acesso ainda maior por 

tratar-se de um canal de comunicação de baixo custo.  

A grande vantagem deste novo ferramental é a imensa quantidade de informações e seu 

crescente potencial em serviços multimídia que podem ser disponibilizados a um menor custo, a 

qualquer hora e em qualquer lugar. Essa informação pode estar associada a conteúdos 

pedagógicos, à assistência ao paciente, ou mesmo a processos de gestão e pesquisa clínica. 

Considerando a complexidade e grande volume de dados manipulado, diversidade e 

descentralização do sistema de saúde, a prática adequada da Telemedicina amplia o acesso aos 

serviços, aumenta a produtividade, e minimiza custos no sistema uma vez que evita 

deslocamentos dos profissionais e usuários do sistema de saúde (60). Um estudo realizado na 

Noruega, na área de otorrinolaringologia, mostrou que teleconsultas eram economicamente 

viáveis a partir de 52 pacientes por ano, em pequenos centros que não possuem um especialista 

na área (61). 
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No Brasil já existem redes nacionais que permitem a colaboração entre centros 

universitários de diversas regiões e profissionais em outros pontos de atendimento à população.  

A RUTE - Rede Universitária de Telemedicina (www.rute.rnp.br) do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, a Internet2 brasileira, já está permitindo que hospitais universitários instalem infra-

estrutura para conexão rápida a internet, trocando experiências em suas áreas de expertise através 

da videoconferência, fomentando o uso da Telemedicina por seus pares institucionais. Cada 

instituição parceira da RUTE pode criar ou participar de grupos especiais de interesse, em 

parceria com instituições nacionais ou internacionais, que passam a interagir por meio de uma 

agenda anual de videoconferências para discussão de casos clínicos e troca de experiências.  

Em 2007, a Telessaúde passou a fazer parte da política nacional de saúde com a criação da 

Comissão Permanente de Telessaúde (Portaria nº 561 de 16 de março de 2006), e do Programa 

Nacional de Telessaúde do Ministério da Saúde (www.telessaudebrasil.org.br), o Telessaúde 

Brasil. Este Programa criou uma rede nacional de cooperação entre especialistas em hospitais 

universitários e unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) em nove estados do Brasil, 

dentre estes Pernambuco.  

Estas iniciativas abrem uma nova perspectiva para formação, atualização e assistência 

profissional, disponibilizando serviços de telemedicina e telessaúde. A telemedicina já vem 

sendo utilizada para fortalecer programas de internato, residência e especialização médica, 

permitindo inclusive a Preceptoria à distância através da internet. 

O Núcleo de Telesaúde (NUTES) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

(www.nutes.ufpe.br) faz parte destas iniciativas, tem representante na Comissão Nacional de 

Telessaúde, é membro das redes RUTE e Telessaúde Brasil (www.redenutes-pe.ufpe.br), além 

de ter implantado a rede RHEMO - Rede de Colaboração Virtual por Videoconferência para 

Hemorrede Brasileira (www.nutes.ufpe.br/portal_rhemo). 

Em Pernambuco o Telessaúde Brasil está permitindo ampliar a Rede de Núcleo de 

Telesaúde (RedeNUTES) implantada em 2003 (62), para mais 100 municípios do estado. 

A RedeNUTES está implantando pontos de telessaúde em Unidades de Saúde da Família 

(USF). As equipes de saúde destas USF recebem um kit multimídia (computador com webcam) e 

se conectam a Internet com os teleconsultores do Hospital das Clínicas e outros parceiros em 

Pernambuco, para participar dos serviços de tele-educação e tele-assistência providos pelo 
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NUTES e seus teleconsultores através de seus sistemas para videoconferência e webconferência, 

ambiente virtual de aprendizagem, e discussão de casos clínicos na Internet, o sistema HealthNet 

(3). 

O uso da Telemedicina em redes baseadas na Internet para melhorar a comunicação, 

interação e colaboração profissional já ocorre em vários países. Nos Estados Unidos da América, 

a Internet2 vem sendo usada com sucesso pela electronic Primary Care Research Network 

(ePCRN), uma iniciativa associada ao National Institute of Health (NIH). A ePCRN utiliza um 

sistema de videoconferência de grade Access Grid (AG) sob a Internet2, que permite reuniões 

em tempo real com alta qualidade (63) (64). Em Mali, um projeto piloto avaliou a viabilidade da 

implantação de uma rede de telemedicina para os países do Oeste africano (65). Um sistema de 

teleconsultas síncronas e assíncronas foi criado para prover tratamento de qualidade para 

pacientes com câncer em áreas rurais na Itália (66). O projeto T@lemed (67) indroduz um 

modelo para prover serviços de telessaúde a regiões sub-servidas no Brasil e na Colômbia, 

baseado em uma plataforma que conta com equipamento de ultrassonografia tri-dimensional e 

trabalha sobre o padrão DICOM, permitindo que sejam realizadas seções de teleconsulta em 

tempo real ou não. Na Croácia, está em desenvolvimento um sistema que integra registro 

eletrônico de pacientes a teleconsultas (68) e envia notificações para o celular dos médicos. Um 

sistema de teleconsultas em tempo real que transmite dados de sinais vitais, sinais biológicos, 

imagens médicas e vídeo do paciente simultaneamente para vários especialistas é utlizado na 

Coréia do Sul (69). 

Com base nestas soluções é possível destacar algumas necessidades comuns em sistemas 

de telemedicina. O objetivo geral da aplicação da telemedicina é promover a interação entre os 

profissionais da atenção básica, em localidades remotas, de dicícil acesso ou com recursos 

escassos para atendimento especializado, com especialistas localizados em grandes centros. O 

cenário ideal, nestes, casos, seria que a consulta sempre ocorresse em tempo real, alcançando 

melhor interação entre os envolvidos e soluções imediatas. Para isso, o acesso remoto às 

informações clínicas do paciente imagens médicas de qualidade são fundamentais. Entretanto, 

este não costuma ser o cenário encontrado devido a algumas limitações tecnológicas e de 

recursos humanos. Uma delas vem da deficuldade de alocar profissionais de saúde remotos para 

um atendimento em tempo real. A alternativa mais viável para este tipo de sessão é com um 
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ajendamento posterior, uma vez identificada a necessidade e assistência remota. Para contornar a 

necessidade da presença simultânea dos profissionais nas duas pontas do processo, muitas das 

soluções permitem que as teleconsultas ocorram de forma assíncrona. Do ponto de vista 

tecnológico existem limitações relacionadas à disponibilidade de equipamentos médicos capazes 

de se integrar a estes ambientes (como os utilizados no T@lemed), poder de processamento e 

armazenamento de equipamentos de informática e velocidade das conexões de rede utilizadas. 

Além disso, a integração com outros sistemas de informações médicas podem agilizar ou 

aumentar a qualidade das teleconsultas, como no exemplo já apresentado em (68). Uma outra 

possibilidade é a integração com apoio à tomada de decisão. Uma alternativa para diminuir a 

dependência do profissional remoto e o tempo de espera por um parecer seria utilizar SADC 

como um passo anterior à solicitação do telediagnóstico. Em (70) é proposto um sistema 

especialista para aplicação em telediagnósticos e (71) apresenta uma ontologia para criar uma 

base de conhecimentos a partir de um conjunto de casos clínicos. Dessa forma o médico 

generalista tem a possibilidade de pesquisar problemas semelhantes ao qual ele está se deparando 

e obter uma indicação imediata de solução, podendo evitar a necessidade acionar o especialista. 

 

3.5 Resumo 

Informática Médica é um campo de rápido desenvolvimento científico que lida com 

armazenamento, recuperação e uso da informação, dados e conhecimento biomédicos para a 

resolução de problemas e tomada de decisão. Entre os trabalhos desenvolvidos nesta área 

encontram-se temas como Registro Eletrônico em Saúde, Sistemas de apoio a decisão médica, 

telessaúde e padronizações para interoperabilidade. 

Em aplicações práticas, é comum que estes temas sejam considerados em conjunto. Os 

sistemas de apoio a decisão são mais práticos quando associados a um registro eletrônico, de 

onde possam extrair informações clinicas. Estes também podem ser aplicados como suporte em 

sistemas de telessaúde. Além disso, mesmo na construção de um sistema de funcionamento 

isolado, alguns padrões em saúde podem ser utilizados para facilitar a compreensão comum, das 

informações armazenas no sistema, entre todos os seus usuários. 
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4. Aplicando a Web Semântica a 

Teleconsultas 
 
 

 

 Como posto no início deste trabalho, repositórios de registros de pacientes podem 

evoluir para oferecer suporte, como fonte de informação, para pesquisa, ensino e cuidado 

médico. O objetivo deste trabalho é fazer uma evolução deste tipo no repositório de um sistema 

de tele-consultas através da criação de uma base de conhecimento que englobe as informações 

armazenadas em seus registros. Uma base desse tipo facilita a extração de informações que 

possam ser aplicadas a diversos fins relacionados a pesquisa e ensino. Além disso, o próprio 

sistema pode ser customizado para tirar proveito desse conhecimento e prover facilidades para o 

usuário. Nesse sentido, será oferecido, também, apoio a tomada de decisão integrada ao uso 

normal do sistema. 

Este capítulo inicia apresentando a metodologia empregada no trabalho. Em seguida é feita uma 

introdução ao Healthnet, sistema de segunda opinião clínica que serviu como base para 

desenvolvimento desta solução e, por fim, como o trabalho foi realizado. 

 

4.1. Metodologia 

 Este trabalho consiste, basicamente, em criar uma base de conhecimento a partir de um 

banco de dados de registro eletrônio em saúde, implementar componentes de software para 

gerenciamento e consultas à base, integrá-los ao sistema e definir um processo para expansão da 

base de conhecimento. 

Uma base de conhecimento é dividida em uma parte terminológica e uma declarativa. No 

contexto deste trabalho, a parte declarativa é encontrada no RES, mas é necessário definir a parte 

terminológica, até então não existente no sistema, e integrar as duas partes para formar a base de 
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conhecimento. Esta terminologia foi definida na forma de uma ontologia e sua integração ao 

banco de dados foi feita com a geração de uma representação em RDF dos registros no banco e 

seu mapeamento na ontologia. 

O procedimento para construção da ontologia (Figura 4.1) foi baseado no método 

apresentado por Ushold e King, a partir de suas experiências no Enterprise Ontology (24). 

Primeiro são definidos o domínio, escopo e objetivos da ontologia. Para diminuir a dependência 

dos profissionais de saúde no processo, foi adicionado um passo de levantamento de fontes de 

informação antes da construção da ontologia. Dessa forma, a participação dos especialistas no 

domínio durante a captura da ontologia é pontual, fazendo uma validação conceitual dos termos 

identificados. A ontologia é, então codificada e feita uma validação de acordo com as definições 

inicias. Caso seja necessário fazer ajustes na ontologia, é necessário que ela seja validada pelos 

profissionais de saúde novamente. Quando a ontologia estiver concluída, ela pode ser publicada 

para utilização. 

 Os passos para a integração do banco de dados com a ontologia criada são mostrados na 

Figura 4.2. Para isso, foi utilizado o D2RQ, que gera uma representação RDF a partir de um 

banco de dados relacional em tempo de execução. Para possibilitar que as consultas feitas à 

 

Figura 4.1: método para construção da ontologia 
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ontologia recuperem indivíduos gerados a partir do banco de dados é necessário fazer relações 

entre os conceitos e propriedades da ontologia construída e do grafo gerado pelo D2RQ. 

 O primeiro passo nesta atividade foi gerar o arquivo de mapeamento. Tal mapeamento é 

gerado automaticamente pela ferramenta generate-mapping, que acompanha o D2RQ. 

Neste arquivo se encontram informações sobre como as tabelas e campos serão representados em 

RDF e ele foi editado para deifnir um namespace para a ontologia gerada atribuindo seu valor ao 

prefixo vocab. 

 Neste ponto, a integração entre as duas ontologias pode ser feita. Para tanto se deve 

adicionar, na ontologia criada para a base de conhecimento, relações de equivalência ou 

hierarquia entre seus termos e os da ontologia gerada pelo D2RQ. A referência aos termos 

gerados é feita a partir dos dados contidos no arquivo de mapeamento. Entretanto, para 

simplificar o processo de integração, pode ser gerado um arquivo OWL contendo a ontologia 

definida pelo D2RQ. 

 Para a criação deste arquivo, é preciso que o banco de dados esteja alimentado para a 

criação de um arquivo de dump, com a ferramenta dump-rdf, passando a ela um parâmetro 

para que a saída seja gerada em RDF/XML. O arquivo criado contém triplas RDF descrevendo 

os indivíduos criados a partir do banco de dados. Ao abrir este arquivo na ferramenta SWOOP e 

salvá-lo como uma ontologia, são adicionadas as informações sobre as classes e propriedades. 

Este novo arquivo pode ser aberto em um editor de texto para apagar as informações sobre os 

indivíduos. Com isso obtém-se um arquivo OWL apenas com a definição da ontologia, que pode 

ser utilizado para efetuar a integração entre as duas ontologias.  

 Para a criação efetiva da base de conhecimento, foi definido um módulo de gerência de 

conhecimento a ser integrado ao sistema. Este módulo é responsável por gerar a representação 

RDF do banco de dados e integrá-la à ontologia. Ele ainda disponibiliza uma interface 

 

Figura 4.2: fluxograma para integração da ontologia ao esquema de banco de dados 
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programática que dá acesso à base gerada. O passo seguinte é atualizar o sistema para fazer uso 

deste componente. 

O projeto Telenefro (http://www.nutes.ufpe.br/portal_telenefro/), para rastreamento 

precoce de pacientes com risco de desenvolver Doença Renal Crônica (DRC) foi utilizado para 

testar as expansões da base de conhecimento. 

4.2. O Healthnet 

O Healthnet é o sistema de teleconsultas e segunda opinião médica desenvolvido no NUTES 

para possibilitar a cooperação médica entre especialistas e dar suporte a serviços de saúde 

remotos. Os principais benefícios deste tipo de sistema são a assistência à capacitação 

profissional e a diminuição dos custos com encaminhamentos de pacientes para grandes centros 

médicos. Inicialmente, será apresentada a primeira versão do Healthnet, atualmente em 

funcionamento. Em seguida será mostrado como a nova versão do sistema está sendo 

desenvolvida. 

 

4.2.1. Healthnet 1 

 O Healthnet surgiu no projeto Rede Recife ATM (Asynchronous Transfer Mode), iniciado 

em 1999 e tendo sua primeira fase concluída em 2001. Sua proposta inicial era possibilitar a 

cooperação médica entre os especialistas conectados ao backbone ATM. Entretanto, esta idéia 

foi ampliada para dar suporte a serviços de diagnóstico remoto em áreas menos favorecidas da 

região metropolitana de Recife e do interior do estado. O sistema foi, então, projetado com base 

nas necessidades dos prestadores de assistência em saúde, como um sistema de telediagnóstico e 

segunda opinião médica. Neste trabalho buscou-se o desenvolvimento de um sistema simples, de 

fácil manutenção e de baixo custo tecnológico. 

 Na primeira versão do Healthnet existem três perfis de usuário: administrador, solicitante e 

consultar. Os administradores são responsáveis pela manutenção dos cadastros de unidades de 

saúde e usuários. Os solicitantes são profissionais de saúde de nível superior com permissão para 

cadastrar informações sobre pacientes e casos clínicos e solicitar um telediagnóstico ou segunda 
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opinião com base nas informações cadastradas. Estas solicitações podem ser feitas a qualquer 

profissional cadastrado no sistema como um consultor. 

 Um agente solicitante pode cadastrar no sistema informações do paciente relativas aos seus 

dados demográficos e antecedentes pessoais e familiares. Além disso, ele pode criar casos 

clínicos associados a este paciente, onde se deve informar a apresentação do caso, sua evolução e 

hipótese diagnóstica. É possível, ainda registrar procedimentos clínicos ou cirúrgicos e exames 

realizados, anexando arquivos de imagem ou vídeo relacionados e redigindo observações sobre 

eles. Outra possibilidade é o preenchimento de fichas clínicas, que são formulários estruturados 

onde se podem registrar informações relevantes para determinadas áreas médicas. Atualmente 

estão disponíveis fichas clínicas para clínica geral, cardiologia materno-fetal e pediátrica, biópsia 

renal, biópsia para transplante renal. 

 Com um caso clínico criado e devidamente preenchido, é possível solicitar o parecer de um 

consultor para um telediagnóstico ou segunda opinião clínica. Com isso, um consultor, à escolha 

do solicitante, é acionado para emitir um parecer clínico a cerca do caso. O consultor deve, 

então, analisar as informações disponíveis no caso clínico para dar sua opinião a respeito. No 

entanto, se o consultor não considera as informações disponíveis suficientes para uma tomada de 

decisão, ele pode iniciar uma comunicação, por meio de troca de mensagens no sistema, com o 

solicitante, a fim de obter mais dados sobre o caso e formular seu parecer. 

 Este sistema foi implementado em Servlets Java, com auxílio do freemarker para a criação 

da interface HTML. Seu repositório está alojado em um servidor MySQL. 

 

4.2.2. Healthnet 2 

 Além do projeto inicial, a primeira versão do Healthnet foi disponibilizada, também, para 

os membros da RedeNUTES e para o curso médico da UFPE. A partir das experiências com a 

utilização do sistema e do surgimento de novas necessidades e cenários de aplicação, está sendo 

construída uma nova versão do Healthnet. 

 

4.2.2.1. Motivações 

 O Healthnet 1 está disponível para utilização para um grupo heterogêneo de usuários e, por 

isso tem obtido diferentes níveis de aceitação entre eles. A partir desse fato iniciou-se uma 
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pesquisa buscando definir uma nova interface para o sistema, que seja melhor adaptável aos 

diferentes perfis de usuários do sistema. Além disso, busca-se adicionar novas funcionalidades 

ao sistema, de forma a permitir maior interação entre seus usuários e integração com outros 

sistemas de informação em saúde. O Healthnet 2 deve, além de ser um sistema para 

telediagnóstico e segunda opinião, poder ser utilizado como sistema para registro eletrônico de 

informações de saúde e facilitar a comunicação remota entre agentes da rede de saúde. 

 Para prover melhor suporte ao registro eletrônico e à teleassistência nas diversas áreas da 

saúde, o novo Healthnet disponibilizará uma interface para criação e manutenção de formulários 

de fichas clínicas. Esta característica busca facilitar a evolução do sistema minimizando a 

necessidade de intervenções técnicas. Com a criação e preenchimento destas fichas, os usuários 

do Healthnet 2 também devem poder tirar proveito de seu repositório de informações para 

efetuar pesquisas que lhes dêem suporte à educação e tomada de decisão. 

 Em relação à comunicação, o Healthnet 2 deverá permitir, além da troca de informações 

durante os telediagnósticos, comunicação instantânea por texto, áudio e vídeo. Isto deve 

melhorar a interação entre os profissionais de saúde e facilitar a troca de mensagens rápidas para 

esclarecer dúvidas simples com mais agilidade, por exemplo. 

 Além disso, Healthnet 2 seguirá padrões estabelecidos na informática médica de forma a 

facilitar a interação com outros sistemas de informações em saúde. 

 

4.2.2.2. Projeto 

 O Healthnet 2.0 segue uma arquitetura em camadas, como mostra a Figura 4.3. No nível 

superior está a camada de apresentação, responsável pela geração da interface Web. A interface, 

criada com o framework Flex, é apresentada em um navegador web com suporte à tecnologia 

Flash. A camada de apresentação é responsável por fornecer o conteúdo que será exibido para os 

usuários no navegador. Para isso, será utilizado o BlazeDS, componente que faz comunicação 

entre a interface Flex e a aplicação servidora, desenvolvida em Java. 

 No nível inferior se encontram o banco dados e a camada de persistência, responsável por 

mapear os objetos manipulados na camada intermediária em entidades no banco de dados e 

prover seu armazenamento e recuperação. O banco de dados do Healthnet 2 será alojado em um 

servidor MySQL e o framework Hibernate será responsável pelo mapeamento objeto-relacional. 
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 A camada de negócio (intermediária) é dividida em módulos. Inicialmente foram previstos 

módulos de administração do sistema, gerência de fichas clínicas, comunicação, teleconsulta e 

relatórios. O módulo administrativo provê meios para que os usuários efetuem ações gerenciais 

no sistema, incluindo manutenção de cadastros e configurações gerais do sistema. O módulo de 

gerência de fichas clínicas possibilita a criação e manutenção dos formulários de fichas clínicas 

específicos para as diversas necessidades dos profissionais de saúde. Com o módulo de 

comunicação, os usuários do Healthnet 2 poderão interagir por meio de trocas de mensagens de 

texto ou fluxos de áudio e vídeo. Estas comunicações poderão ser gravadas para consultas 

futuras e disponibilizarão uma maneira simples de referenciar conteúdo existente no sistema, 

como cadastros e fichas de pacientes.  É pelo módulo de teleconsulta que os usuários poderão 

cadastrar casos clínicos e solicitar colaboração remota para solucioná-los. A um caso clínico 

pode-se adicionar artefatos que auxiliem os consultores em sua análise, tais como fichas clínicas, 

procedimentos e arquivos com conteúdo relevante como imagens de Raio-X ou vídeos de uma 

Ultrassonografia. O módulo de relatórios permitirá que os usuários executem pesquisas 

demográficas e panorâmicas da saúde. 

 

Figura 4.3: Arquitetura do Healthnet 2 
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Figura 4.4: Modelo de metadados para criação de fichas clínicas no Healthnet 2 

4.2.2.3. Modelo de dados 

 Uma importante modificação estrutural foi feita no modelo de dados do Healthnet 2. Esta 

alteração foi feita para possibilitar a criação de novas fichas clínicas na interface do sistema. Na 

versão anterior, para que uma nova ficha clínica fosse disponibilizada para uso era necessária a 

criação de uma nova tabela no banco de dados e um ciclo de atualização do sistema, para a 

criação do formulário relacionado. 

 Como na nova versão do Healthnet está prevista uma interface para construção da fichas, 

faz-se necessário que o sistema comporte a criação das tabelas e formulários das fichas sem 

necessidade de uma intervenção técnica no sistema. Para isto, o modelo de dados foi modificado 

para comportar o armazenamento de metadados, baseado no EAV (Entidade-Atributo-Valor), 

que possibilite a criação de novas tabelas sem modificar o esquema de dados físico do sistema 

(72). 
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 No novo esquema foram definidas tabelas para os modelos de fichas clínicas, seus campos, 

e para armazenar o preenchimento das fichas. Assim, o modelo continua a possuir um esquema 

físico de dados estático, mas seu esquema lógico é dinâmico, permitindo a criação e população 

de novas tabelas para as fichas clínicas criadas por usuários do Healthnet 2. 

A porção do modelo relacionada às fichas clínicas está na Figura 4.4. A tabela 

ModeloFicha armazena informações sobre cada ficha criada no sistema. A tabela Campo 

possui uma lista de campos que podem ser utilizados nas fichas clínicas e é onde novos campos, 

criados pelos usuários também são armazenados. Nesta tabela são armazenadas as características 

dos campos, como tipo de dados, e limites de valores para preenchimento. Outra tabela, 

CampoFicha, faz o relacionamento entre os campos e os modelos de fichas, indicando quais 

campos aparecem em cada ficha. Duas outras tabelas dão a possibilidade de criar campos com 

opções de valores pré-definidas: Opcao é uma tabela onde as opções de valor para um campo 

podem ser inseridas pelo usuário e Tabela é uma tabela utilizada para fazer uma relação entre 

um campo e uma tabela do sistema. Com isso, pode-se criar um campo cujas opções de 

preenchimento sejam os registros de uma tabela existente no sistema, como doenças ou 

procedimentos médicos. 

 Cada ficha preenchida no sistema é registrada na tabela FichaClinica e o 

preenchimento de seus campos em EAV. Devido à possibilidade de criação de campos de 

diversos tipos, foi criada uma tabela para armazenar os valores de cada um dos tipos primitivos 

ao banco de dados, de forma a minimizar problemas provenientes de conversões. Além disso, 

foram criadas tabelas para o armazenamento dos índices dos valores de campos de seleção. 

 

4.2.2.4. Comunicação com outros sistemas 

 O Healthnet 2 será um concentrador de serviços de telessaúde para o NUTES. Mas ele está 

inserido em um ambiente onde é necessária a troca de informações com outros sistemas. Um dos 

sistemas com o qual o Healthnet 2 trocará informações é o DataNUTES, sistema de 

gerenciamento de dados do NUTES. O DataNUTES é o sistema onde são mantidos os cadastros 

dos colaboradores do núcleo, das equipes de PSF que fazem parte da RedeNUTES e dos 

profissionais com os quais são mantidos contatos para realização de eventos como seminários 

oferecidos às equipes participantes da rede. Os estabelecimentos de saúde que fazem parte da 
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rede também têm suas informações mantidas atualizadas neste sistema. Por isso, um mecanismo 

de integração de dados será implementado para que o Healthnet 2 possa aproveitar a base 

cadastral mantida no DataNUTES. 

 Também haverá intercâmbio de informações entre o Healthnet 2 e o sistema de informação 

hospitalar adotado pelo Hospital das Clínicas da UFPE. Neste caso, para troca de informações 

clínicas. Assim, informações cadastradas no Healthnet 2 poderão ser repassadas para os 

prontuários eletrônicos dos pacientes do Hospital. 

 Estes objetivos devem ser alcanças com a adoção do padrão HL7. 

 

4.3. Construção da ontologia 

 A ontologia construída para aplicação no Healthnet 2 tem o objetivo de auxiliar o uso do 

sistema e a extração de informações da base de dados. Ela cobre o domínio de teleconsultas, 

seguindo o modelo aplicado no Healthnet, e contempla outras informações do domínio da saúde, 

incluindo doenças, sintomas e procedimentos médicos. Como forma de melhor definir o escopo e 

objetivo da ontologia, foram definidos alguns tipos de questões que ela deve ajudar a responder 

durante o uso do sistema: 

• Que fichas clínicas são indicadas para preenchimento no caso clínico que estou criando? 

• Que procedimentos foram executados em casos semelhantes a este? 

• Qual foi o diagnóstico de casos semelhantes a este?    

 Também houve a preocupação de que a ontologia pudesse ser expandida de acordo em as 

necessidades de pesquisa e apoio a decisão dos usuários do sistema. Estas expansões devem ser, 

preferivelmente, feitas de forma integrada à ontologia, visando diminuir a possibilidade de 

divergências quanto ao entendimento do vocabulário utilizado e evitar que sejam construídas 

estruturas similares em expansões distintas. 

 No domínio de saúde já existem padronizações, como as apresentadas na seção 3.3, que 

guiam a estruturação de ontologias nesta área. A UMLS foi selecionada como fonte de consulta e 

reutilização para este trabalho por já integrar várias das padronizações existentes e definir uma 
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rede semântica. Outras fontes importantes de informação foram detectadas na documentação 

existente do Healthnet 2, destacando o documento de requisitos e o modelo de dados. 

 Após análise destas informações foram geradas listas iniciais de conceitos e relações, que 

 

Figura 4.5: Representação da ontologia do Healthnet 2  
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foram apresentadas a profissionais de saúde para validação dos termos relacionados ao domínio. 

Estes dados foram utilizados para conceber a versão inicial da ontologia, construída com o 

Protégé 2000 e codificada em formato OWL. Parte dos conceitos e relações criados na ontologia 

está visível na Figura 4.5, onde os conceitos são representados por caixas, as relações de 

hierarquia pelas setas pretas partindo do conceito mais específico para o mais geral (relações 

isa) e os demais relacionamentos pelas setas azuis partindo do domínio para o contra-domínio. 

Os relacionamentos não funcionais, onde um elemento do domínio pode estar relacionado com 

vários elementos da imagem, são marcados com um asterisco (*). Uma parte da ontologia tem 

estrutura bastante similar ao modelo de dados, para a representação das fichas clínicas. Estão 

também representados, conceitos do domínio da saúde como achados, patologias, procedimentos 

e partes do corpo, alguns dos quais previstos no modelo do Healthnet. Para facilitar futura 

integração a outros sistemas ou ontologias, foram definidas as propriedades umls-ui e umls-

cui para anotação dos conceitos e relações. A primeira é usada para fazer referência ao 

identificador UI da rede semântica UMLS e o segundo para referenciar o identificador CUI do 

metathesaurus UMLS.  

A ontologia modela um cenário onde um profissional de saúde inicia um caso clínico 

para um paciente e pode anexar informações de procedimentos médicos realizados e fichas 

clínicas a ele. Estas fichas seguem modelos compostos por campos. Os pareceres dados nas 

teleconsultas são associados aos casos clínicos. Até aqui, a ontologia pode ser considerada 

equivalente ao modelo de dados apresentado na Figura 4.2. Mas a ontologia permite que os 

campos das fichas clínicas sejam relacionados a atributos, achados ou patologias, dado um 

significado aos valores que preenchem as fichas clínicas. São estas relações que possibilitarão a 

extração de informações clínicas da base de conhecimento. 

 Para validar a ontologia e certificar que os objetivos foram alcançados, além de interações 

com profissionais de saúde, consultas em SPARQL foram criadas a partir das questões 

inicialmente definidas. A Figura 4.6 mostra um exemplo de consulta por sugestão de ficha 

clínica, listando os formulários que possuem campos relacionados a febre e dor de cabeça. 
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 Na Figura 4.7, uma consulta relacionada à sugestão de procedimentos é exemplificada. 

Neste exemplo são listados os procedimentos que foram executados em casos diagnosticados 

como Diabetes. 

 
 
  Finalmente, uma consulta para sugestão de hipótese diagnóstica é apresentada na 

Figura 4.9, onde são mostrados os pareceres dados em casos onde os pacientes apresentavam 

edemas e perda de sangue pela urina (hematúria). 

PREFIX hn: <http://www.nutes.ufpe.br/ontologia/hn2.owl#> 
SELECT ?ficha 
WHERE {  
?ficha hn:composto_por ?campo1. 
?ficha hn:composto_por ?campo2. 
?campo1 hn:relativo_a ?achado1. 
?campo2 hn:relativo_a ?achado2. 
?achado1 rdf:type hn:Febre. 
?achado2 rdf:type hn:Dor. 
?achado2 hn:afeta ?parte 
?parte rdf:type hn:Cabeca 
} 

Figura 4.6: Exemplo de consulta para sugestão de ficha clínica 

PREFIX hn: <http://www.nutes.ufpe.br/ontologia/hn2.owl#> 
SELECT ?procedimento 
WHERE {  
?caso hn:tem_anexo ?procedimento. 
?caso hn:tem_parecer ?parecer. 
?parecer hn:diagnostica ?patologia. 
?patologia rdf:type hn:Diabetes_millitus 
} 

Figura 4.7: Exemplo de consulta para sugestão de procedimentos 
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4.4. Integração da ontologia com o banco de dados 

 Esta integração foi feita seguindo os passos descritos na seção 4.1. No processo de 

mapeamento foram feitas relações de equivalência entre as tabelas e conceitos similares como 

caso clínico, ficha clínica, procedimentos médicos, campos etc.  

 Conceitualmente, a tabela EAV é onde são feitas relações entre fichas e campos, atribuindo 

ao par um valor, mas no modelo de dados foi feito um desmembramento com várias tabelas para 

armazenamento dos valores mantendo seu tipo de dados original. Na ontologia, no entanto, não 

foi feito tal desmembramento. Para fazer o mapeamento desta porção das estruturas foi feita uma 

relação de equivalência entre a tabela EAV e o conceito Valor, com subseqüente criação de 

relações de herança entre o último e as tabelas para armazenamento dos valores. Foi também 

criada uma propriedade de Valor, como ancestral das propriedades que representam o campo 

valor nas tabelas. 

 O banco de dados do Healthnet 2 contém uma tabela com os registros do CID-10, mas na 

ontologia estes itens podem aparecer com classificações distintas. Por isso, foi criada uma 

propriedade cid-10 na ontologia, equivalente ao campo do código CID-10 na tabela,  e 

definiu-se que ela deve ser usada para criar restrições nas classes, como mostrado na Figura 4.9, 

para que os registros  da tabela em questão sejam corretamente classificados na ontologia. 

PREFIX hn: <http://www.nutes.ufpe.br/ontologia/hn2.owl#> 
SELECT ?patologia 
WHERE {  
?caso hn:tem_parecer ?parecer. 
?parecer hn:diagnostica ?patologia. 
?achado1 rdf:type hn:Ematuria. 
?achado2 rdf:type hn:Edema. 
?caso hn:tem_achado ?achado1. 
?caso hn:tem_achado ?achado2 
} 

Figura 4.8: Exemplo de sugestão para hipótese  
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4.5. Expansões da ontologia 

 Em sua construção inicial, foi feita opção por uma ontologia básica que fosse 

posteriormente estendida de acordo com necessidades dos agentes de saúde envolvidos com o 

Healthnet. Estas extensões devem, principalmente, buscar a (semi)automatização de processos 

executados pelos consultores e pesquisadores usuários do sistema. Além disso, foi feita uma 

opção de não incluir listas exaustivas de itens como patologias e achados. Logo, no processo de 

criação de formulários de fichas clínicas deve-se considerar a necessidade de atualização da 

ontologia. 

 Neste trabalho, um projeto para rastreamento de pacientes com risco de desenvolver 

doença renal crônica foi utilizado com estudo de caso para uma expansão da ontologia. Durante 

este estudo também foi formalizado um processo preliminar para guiar as próximas extensões.

 Parte deste trabalho consiste no preenchimento de um formulário relacionado a este 

rastreamento para avaliação por um especialista. Viu-se, então a possibilidade de estender a 

ontologia de forma que fosse possível ao sistema fazer uma classificação prévia dos pacientes 

consultados. 

 

Figura 4.9: Exemplo de restrição para classificação de itens do CID-10 
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 Como seria de se esperar, uma expansão deste tipo tem uma dependência maior de 

interações com os especialistas em saúde relacionados ao trabalho. Mas deve-se considerar que a 

disponibilidade destes especialistas pode não ser satisfatória, visto que eles, de forma geral, são 

bastante atarefados, muitas vezes com compromissos em mais de uma localidade (atendem em 

diferentes hospitais ou clínicas ao longo dos dias). Por isso pode ser importante buscar meios de 

minimizar as necessidades dessas interações e tentar tirar o máximo de proveito quando elas 

forem realizadas. 

 Outra questão percebida durante este trabalho foi que, embora não tivessem aparecido na 

ontologia inicial, a necessidade de definição de regras deverá ser comum durante as extensões, 

para facilitar as criações de novos relacionamentos na base de conhecimento. 

4.5.1. Método de expansão 

 Neste estudo ficou definido um método, como apresentado na Figura 4.10, para guiar as 

extensões da ontologia. Primeiro é necessária uma reunião entre os profissionais de saúde que 

necessitam da extensão e os responsáveis por sua execução. Nesta reunião é importante que haja 

a sincronização de conhecimento entre os envolvidos. Deve-se certificar que os profissionais de 

saúde tenham a compreensão do que trata a ontologia e que benefícios sua utilização pode trazer 

as suas atividades dentro do Healthnet. Também é necessário que a equipe de desenvolvimento 

da ontologia entenda e documente adequadamente o processo de trabalhado ao qual a extensão 

deve dar suporte. Após esta troca de conhecimentos podem ser definidos o escopo e os objetivos 

da extensão. Outra questão importante é o levantamento de fontes de informação sobre o 

domínio em questão, para que seja minimizada a necessidade de interação entre as equipes 

durante o processo de desenvolvimento. É recomendado utilizar o UMLS para apoio à definição 

e classificação dos termos e relações, visto que foi utilizado na concepção inicial da ontologia. 

 A partir da documentação da reunião e das fontes identificadas para extração de 

informação, deve-se identificar uma lista inicial de conceitos e relações para inclusão na 

ontologia. Diferente do que foi feito na construção inicial, agora as validações dos profissionais 

de saúde devem ser feitas após a ontologia codificada, para que haja uma visão geral da mesma. 
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 Em seguida, caso seja identificada a necessidade, devem ser definidas regras para 

aplicação na base de conhecimento. Estas regras devem ser inicialmente descritas em linguagem 

natural, visando simplificar sua compreensão pelos profissionais de saúde para validação. 

Durante a criação destas regras, pode ter sido detectada a necessidade de novos conceitos ou 

relações para simplificar ou viabilizar suas definições Nesses casos, é importante uma nova 

validação da ontologia. Em seguida, deve ser feita uma validação técnica, ou seja, verificar se a 

inferência sobre as regras está gerando resultados válidos e de acordo com o esperado. Isto pode 

ser feito com a execução de consultas à base e verificação se seus resultados. Para tal, pode ser 

necessário criar dados de teste. 

 

 

Figura 4.10: Método de extensão da ontologia 
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4.5.2. Estudo de caso: rastreamento precoce de DRC  

 Dentro do projeto Telenefro foi definido um formulário para preenchimento pelos médicos, 

nos Postos de Saúde da Família, durante as consultas de seus pacientes. Estes formulários seriam 

analisados pelo médico que desenvolve o projeto para identificar pacientes no grupo de risco da 

Doença Renal Crônica. O formulário em questão não cobre todos os possíveis fatores para 

identificação do risco de desenvolvimento de DRC pelos pacientes, mas apenas os fatores que 

podem ser identificados de forma simples e imediata pelo médico da família. Estes fatores são 

hipertensão arterial, diabetes, histórico familiar e obesidade. Mas os dados coletados também 

permitem a identificação de alguns fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão e 

diabetes e, como estas duas doenças indicam risco de desenvolvimento de DRC, sua observação 

também é importante no contexto do projeto. Outra questão a se observar é que a obesidade, 

diferente dos outros fatores de risco para considerados, não é identificada diretamente no 

formulário, mas deve ser verificada de acordo com o índice de massa corpórea do paciente que, 

por sua vez, é calculado em função do peso e altura. 

Foi levantada a possibilidade de utilizar a base de conhecimento para dar suporte a este 

rastreamento e, para isso, seria feita uma expansão da ontologia, de forma que ela cobrisse o 

conhecimento necessário ao processo. Além do formulário em questão e do UMLS, formam 

identificados dois artigos relacionados ao rastreamento de DRC (73) (74). 

 Na ontologia, foi feita a modelagem para possibilitar a definição de grupos de risco e a 

associação de pessoas a eles. Além disso, foram adicionados achados e patologias relacionadas 

ao domínio, de forma a possibilitar a anotação semântica do formulário. 

 Para possibilitar a inferência da pertinência de pacientes ao grupo de risco, foram definidas 

algumas regras, listadas a seguir. Como forma de aumentar a abrangência do rastreamento foi 

optada que a inferência fosse feita sobre os dados clínicos dos pacientes, existentes na base de 

conhecimento, não requerendo que o formulário de rastreamento seja preenchido para que um 

paciente possa ser incluído no grupo de risco. As regras R1 a R4 são referentes à identificação 

dos fatores de risco para o desenvolvimento de DRC. R5 e R6 são relativas ao risco de 

hipertensão (pressão arterial sistólica acima de 90mmHg ou diastólica acima de 140mmHg) e a 
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R7 ao risco de Diabetes (mais de 124mg/dl de glicose na urina). A regra R8 calcula o IMC dos 

pacientes e R9 identifica pacientes obesos. 

  

 R1) desenvolveu(?x, ?y)  ^  Hipertensao_arterial(?y) → 

pertence_a(?x, grupo_risco_DRC) 

 R2) desenvolveu(?x, ?y)  ^  Diabetes_millitus(?y) → pertence_a(?x, 

grupo_risco_DRC) 

 R3) parente_de(?x, ?y)  ^  desenvolveu(?x, ?z)  ^  

Insuficiencia_renal_cronica(?z) → pertence_a(?y, grupo_risco_DRC) 

 R4) desenvolveu(?x, ?y)  ^  Obesidade(?y) → pertence_a(?x, 

grupo_risco_DRC) 

 R5) tem_atributo(?x, ?y)  ^  Pressao_arterial_diastolica(?y)  ^  

tem_valor(?y, ?z)  ^  valor(?z, ?w)  ^  swrlb:greaterThan(?w, 140)   → 

pertence_a(?x, grupo_risco_hipertensao_arterial) 

 R6) tem_atributo(?x, ?a)  ^  Pressao_arterial_sistolica(?a)  ^  

tem_valor(?a, ?b)  ^  valor(?b, ?c)  ^  swrlb:greaterThan(?c, 90)  → 

pertence_a(?x, grupo_risco_hipertensao_arterial) 

 R7) manifestou(?x, ?y)  ^  Nivel_glicose_urina(?y)  ^  

tem_valor(?y, ?w)  ^  valor(?w, ?v)  ^  swrlb:greaterThan(?v, 124) → 

pertence_a(?x, grupo_risco_diabetes) 

 R8) tem_atributo(?x, ?y)  ^  Peso(?y)  ^  tem_atributo(?x, ?z)  ^  

Altura(?z)  ^  tem_valor(?y, ?a)  ^  valor(?a, ?p)  ^  tem_valor(?z, 

?b)  ^  valor(?b, ?h)  ^  swrlb:pow(?c, ?h, 2)  ^  swrlb:divide(?i, 

?p, ?c)  ^  swrlx:createOWLThing(?w, ?x)  ^  swrlx:createOWLThing(?v, 

?w) → Indice_massa_corporea(?w)  ^ Valor(?v)  ^  tem_atributo(?x, ?w)  

^  tem_valor(?w, ?v)  ^  valor(?v, ?i) 

 R9) tem_atributo(?x, ?y)  ^  Indice_massa_corporea(?y)  ^  

tem_valor(?y, ?z)  ^  valor(?z, ?k)  ^  swrlb:greaterThan(?k, 30)  ^  

swrlx:createOWLThing(?w, ?x) → Obesidade(?w)  ^  desenvolveu(?x, ?w) 
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 As regras R8 e R9 fazem uso da função createOWLThing, especificada entre as builtins 

da SWRL. Entretanto, esta função não é suportada pelo mecanismo de inferência utilizado neste 

trabalho, o que inviabilizou que estas informações pudessem ser inferidas desta forma. 

 Há outra questão importante relacionada, também, às demais regras. De acordo com o 

mapeamento feito, quando uma ficha clínica é preenchida no sistema, é criado um indivíduo 

FichaClinica associado ao paciente e indivíduos Valor associados à ficha e aos campos 

que preenchem. Os indivíduos relativos aos achados, atributos ou patologias associados aos 

campos da ficha não são criados de forma automática.  

 Uma forma de contornar esta questão seria a definição de regras que fizessem esta 

instanciação. Mas existem dois problemas relacionados a esta alternativa, O primeiro é a já 

mencionada falta de suporta à criação de indivíduos pelos raciocinadores. A outra questão é que, 

mesmo com o suporte a createOWLThing solucionado, não foi encontrada uma forma de 

classificar os indivíduos criados corretamente. Diferente do que ocorre nas regras R8 e R9, em 

que todos os indivíduos criados são do mesmo tipo, neste caso o tipo do indivíduo criado seria 

definido de acordo com o campo, a partir de sua propriedade relativo_a. Durante este 

trabalho não foi identificada uma forma de fazer este tipo de classificação utilizando SWRL. 

 Duas alternativas foram consideradas em relação a este fato. Uma possibilidade seria que a 

definição das regras levasse os campos em consideração. Com isso a regra R1, por exemplo, 

ficaria como mostrado na regra R1b. Mas neste caso só seria feita inferência sobre pacientes com 

a ficha clínica criada para o rastreamento preenchida, diminuindo a abrangência do rastreamento. 

 R1b) tem_caso(?x, ?y)  ^  tem_anexo(?y, ?z)  ^  preenche_ficha(?w, 

?z)  ^  preenche_campo(?w, ?p)  ^  relativo_a(?p, ?q)  ^  

Hipertensao_arterial(?q)  ^  valor(?w, true) → pertence_a(?x, 

grupo_risco_DRC) 

 A outra possibilidade seria delegar à aplicação a criação destes fatos na base de 

conhecimento. Esta alternativa foi considerada mais interessante por não diminuir a abrangência 

do rastreamento. Na seção 4.6.1, onde é apresentado o componente de gerenciamento de 

conhecimento, é apresentado como isto será feito. 
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4.6. Atualizações no sistema 

 Após a criação da base de conhecimento, é necessário que o sistema seja modificado de 

forma a tirar proveito dos benefícios que esta base poder oferecer. Neste trabalho, foi proposta 

uma alteração na arquitetura do Healthnet 2, como mostrado na Figura 4.11. 

 Na nova proposta são criados dois novos módulos para o sistema (Conhecimento e 

Pesquisa), bem como os módulos de fichas clínicas e teleconsulta são alterados para fazer acesso 

à base de conhecimento. A seguir são detalhados estes novos módulos e as demais alterações 

propostas. 

  

4.6.1. O gerenciador de conhecimento 

 Para possibilitar que o Healthnet 2 tire proveito da ontologia criada, foi definido um novo 

componente para o sistema, responsável por integrar a ontologia ao banco de dados e gerenciar 

esta base de conhecimento, disponibilizando uma interface de acesso à mesma pelos módulos da 

camada de negócios (Figura 4.12). 

Figura 4.11: Nova arquitetura para adicionar semântica ao Healthnet 2 
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 Este componente é baseado no JENA, utilizado para manipulação da ontologia. Além 

disso, o Pellet é utilizado pelo JENA como mecanismo de inferência, para que novas relações 

possam ser descobertas na base de conhecimento. Outro elemento importante deste componente 

é o D2RQ. Ele tem integração com o JENA, permitindo a criação de um modelo, pelo 

framework, a partir de um arquivo de mapeamento. 

 

Quando este componente é iniciado, são construídos dois modelos, um a partir da 

ontologia criada, que utiliza o Pellet como mecanismo de inferência, e outro a partir do 

mapeamento do banco de dados para RDF. Em seguida é executada a união deles. Desta forma, 

haverá um novo modelo contendo todos os elementos existes nos dois iniciais. Como o primeiro 

modelo faz referência a conceitos e relações do segundo, no novo modelo existe uma integração 

entre ambos. Assim o Pellet consegue fazer inferência sobre os indivíduos existentes no banco de 

dados a partir de suas relações com a ontologia criada. 

 As interfaces definidas para que os módulos do Healthnet 2 tenham acesso à base de 

conhecimento são mostradas na Figura 4.13. As interfaces da hierarquia de Node são 

implementadas por objetos que representam os elementos da base de conhecimento. Node 

 

Figura 4.12: Módulo de gerência de conhecimento do Healthnet 
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representa um nó genérico do grafo RDF mantido pela base de conhecimento. Ele possui 

métodos para recuperar o nome pelo qual é identificado no grafo (getLocalName()), seu 

rótulo (getLabel()), que seria o nome a ser exibido aos usuários e os comentários a seu 

respeito (getComment()). Cada nó pode ser um conceito, indivíduo, literal ou propriedade. As 

propriedades podem ser de objetos, quando têm atribuídos valores que são indivíduos, ou de tipo 

de dados, quando seus valores são literais. Os tipos de nó são definidos pelas interfaces 

Concept, Individual, Literal, Property, ObjectProperty e 

DatatypeProperty. A interface Concept, por sua vez, define métodos para explorar a 

hierarquia de conceitos na ontologia e recuperar suas propriedades e indivíduos. De um 

Property, podemos consultar domínio e imagem. Também é possível recuperar o tipo de um 

Individual e o valor de suas propriedades. Um Literal representa um valor de algum tipo 

básico, como número ou texto e esta interface define métodos para recuperar seu valor no tipo 

apropriado. 

 Estes objetos podem ser recuperados a partir dos métodos definidos em KBManager, que 

define os métodos para iteração com o componente. Esta interface também define métodos para 

efetuar consultas SPARQL e adicionar ou remover listeneres, que disparam eventos quando 

ocorrem alterações na base.  

 As consultas são executadas com o método query(), que retorna uma lista de 

QueryRow. Cada QueryRow representa uma resposta para a consulta executada e disponibiliza 

métodos para acessar os elementos que a compõem. O método listNames() pode ser 

invocado para se obter uma lista com os nomes dos elementos e getNode() permite recuperar, 

pelo nome, o objeto que representa um destes elementos.  
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 A base de conhecimento pode ser vista como um conjunto de triplas que representam 

sentenças na forma (sujeito, predicado, objeto). Um ChangeListener pode ser criado para 

definir ações a executar quando uma tripla for inserida ou removida da base, por meio de seus 

métodos addedStatement() e removedStatement(), respectivamente. Os dois 

métodos recebem três parâmetros relativos aos termos que compõem a sentença. 

 Esta interface vista até aqui permite apenas consulta à base de conhecimento, mas 

anteriormente foi mencionada a delegação da criação de sentenças que não fossem possíveis por 

Figura 4.13: Interface do módulo de gerenciamento da base de conhecimento 
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meio das regras SWRL. Este tipo de manipulação poderia ser feita por meio dos métodos 

createIndivual, addStatement e removeStatement, entretanto, dessa forma uma 

atualização na ontologia poderia implicar na necessidade de uma atualização no sistema, sendo 

necessária sua recompilação. Por isso, foi feita a opção de incluir uma linguagem de script neste 

módulo. Assim, as regras de criação de sentenças podem ser modificadas sem necessidade de 

alteração no módulo. Para tanto, será utilizada a biblioteca LuaJava (75), que permite 

comunicação bidirecional entre Lua e Java. Scripts escritos em Lua podem manipular objetos 

desenvolvidos em Java e programas escritos em Java podem manipular objetos desenvolvidos 

em Lua. 

 O sistema se encarregará de carregar arquivos com código em Lua quando houver alguma 

alteração na base de conhecimento. Para ser carregado, um arquivo deve ter um nome seguindo o 

padrão <sujeito>&<predicado>&<objeto>.lua, identificando um padrão de sentença no qual ele 

deve ser executado. Qualquer um dos componentes da sentença pode ser omitido no nome, 

fazendo com que o arquivo seja executado, qualquer que seja o valor do termo omitido. Por 

padrão, a comparação do sujeito e do objeto será feita em nível de conceitos. Se houver desejo 

em fazer referência a um indivíduo no nome do arquivo, ele deve ser escrito entre colchetes. 

Cada arquivo deve implementar as funções onAdd(subject, predicate, object) e 

onRemove(subject, predicate, object), que serão executadas na inclusão e 

remoção das sentenças, respectivamente. 

 

4.6.2. Atualizações nos componentes do Healhnet 2 

 Com a existência de um componente que cria e gerencia uma base de conhecimento para o 

Healthnet 2, são necessárias customizações em partes do sistema para que se tire proveito desta 

base. Estas modificações permitirão o acesso de outros componentes do sistema à base de 

conhecimento e darão novas opções ao usuário em sua experiência com o Healthnet. 

 A primeira modificação trata de permitir que, ao criar ou editar os modelos de fichas 

clínicas, os usuários possam fazer uma associação entre os campos do formulário e conceitos de 

saúde, existentes na ontologia. Estas associações são muito importantes para a formação da base 

de conhecimento, visto que através delas serão associados significados aos dados preenchidos 
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nas fichas, fazendo relações entre as informações armazenadas no banco de dados e os conceitos 

representados na ontologia. Isto será possível com os métodos de manipulação da base de 

conhecimento apresentados na seção anterior. 

 Para que questões como as utilizadas na validação da ontologia sejam facilmente aplicadas 

no sistema, são necessárias customizações no módulo de teleconsultas. Na criação de um caso 

clínico o sistema deve ser capaz de identificar sinais inseridos nas informações de apresentação e 

evolução e formular, caso solicitado, consultas semelhantes às apresentadas nas Figuras 4.6 a 

4.8. 

 Estas customizações implicam na necessidade de alteração na camada de apresentação, de 

forma a ajustar a interface do sistema para interagir com suas novas funcionalidades. 

 

4.6.3. Módulo de pesquisa 

 Já foi apresentada a criação de uma base de conhecimento e como ela pode ser expandida 

para gerar novos fatos. Para que esta base de conhecimento tenha utilidade efetiva, é necessário 

que ela seja acessível aos usuários. Como foi descrito na seção anterior, o módulo de 

teleconsultas permitirá acesso a esta base, mas em um contexto limitado. Para ampliar o acesso à 

base criada, será construído um módulo de pesquisa. Com este novo módulo, será 

disponibilizada uma interface ao usuário que o permita acessar informações registradas na base 

de conhecimento. 

 Nesta interface o usuário poderá navegar pela ontologia, visualizando informações 

relacionadas aos conceitos, relacionamentos e indivíduos. Deverá existir a possibilidade de busca 

por padrões textuais, para facilitar a localização dos termos desejados. Com isso, será 

disponibilizado um dicionário de saúde dentro do sistema, onde os usuários podem buscar por 

definições e terminologias. 

 Além disso, haverá a possibilidade de efetuar consultas à base de conhecimento. Para tal, 

os usuários deverão montar expressões restritivas, utilizando os recursos existentes na base, e 

listar quais informações desejam visualizar no resultado. Estas informações serão utilizadas pelo 

módulo para formar consultas SPARQL e enviá-las ao módulo de gerência de conhecimento. 
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Desta forma, o sistema dará maior apoio às pesquisas dos usuários. Por esta interface será 

possível, por exemplo, listar os nomes dos pacientes que estão no grupo de risco para DRC. 

 Outra possibilidade que este módulo deve dar aos usuários é a solicitação de notificações. 

Expressões, semelhantes às formadas para as consultas, poderão ser registradas no sistema para 

que, sempre que surgir um novo fato relacionado seja emitido um alerta ao usuário. 

 

4.7 Cenários ilustrativos 

 As modificações propostas para o Healthnet 2 neste trabalho podem alterar o fluxo de 

utilização do sistema e aqui serão apresentados alguns exemplos dos efeitos das novas 

características do sistema para o usuário. 

4.7.1 Cenário 1: apoio a telediagnósticos 

 Um médico da família se depara com um paciente que apresenta um quadro com o qual 

não está familiarizado e não e capaz de diagnosticá-lo de imediato. Ele, então inicia um caso 

clínico no Healthnet, efetuando o cadastro do paciente e inserindo informações relativas à sua 

apresentação e evolução. Com estes dados preenchidos, ele solicita uma sugestão de diagnóstico 

no sistema. O Healthnet 2 monta uma consulta à base de conhecimento utilizando os dados 

inseridos pelo profissional e gera uma lista com os diagnósticos mais comuns para aquele 

quadro. Com estas informações, o médico pode ter subsídios para uma investigação que 

identifique um destes diagnósticos como mais apropriado. 

 No entanto, ele ainda prefere obter uma opinião de um profissional especialista neste tipo 

de patologia. Solicita, então, uma lista dos teleconsultores que mais têm analisado este tipo de 

caso e, com uma rápida olhada nas informações existentes sobre os primeiros médicos da lista, 

identifica um que ministrou um seminário recente, relacionado ao assunto. Decide solicitá-lo um 

parecer. Mas a informações cadastradas até então sobre o caso são poucas. Uma nova consulta 

identifica uma ficha clínica freqüentemente utilizada em casos diagnosticados segundo a 

hipótese que ele havia identificado como mais provável. Preenche a ficha e solicita o parecer. 
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 Assim, o médico da família poderá obter a opinião de um especialista a cerca do quadro 

clínico de seu paciente em tempo mais hábil, uma vez que a teleconsulta foi direcionada a um 

especialista e dados complementares, que podem melhor subsidiar a análise do caso, foram 

prontamente encaminhados, diminuindo o clico de interações durante a teleconsulta. 

4.7.2 Cenário 2: rastreamento de pacientes com risco de desenvolver 

DRC 

 Neste cenário será apresentado como o Healthnet 2 poderá dar suporte ao projeto 

Telenefro. Nele, um especialista definiu um protocolo para identificação de pacientes que correm 

risco de desenvolver a doença renal crônica. Foi definido que, ao receber um novo paciente em 

um posto coberto pelo projeto, o médico deve executar uma consulta básica e preencher um 

formulário relacionado. Este formulário foi cadastrado no Healthnet 2 seus campos foram 

anotados com termos da ontologia. Este mesmo especialista, acessando o módulo de pesquisa 

semântica do sistema, elabora uma consulta que relaciona os pacientes pertencentes ao grupo de 

risco para DRC e solicita notificação por e-mail sempre que surgir um novo fato que se enquadre 

na consulta. 

 Em um posto de saúde, um médico recebe um paciente, realiza uma entrevista de histórico 

clinico pessoal e familiar, mede a massa, altura, pressão sangüínea e realiza um teste com uma 

fita de urina. Com as informações coletadas ele preenche o formulário mencionado. Sempre que 

os dados nestes formulários indicarem que o paciente corre risco de desenvolver doença renal 

crônica, o médico especialista será alertado e poderá tomar as providências cabíveis. 

 

 

4.8 Resumo 

 Neste capítulo foi apresentada uma proposta para criação utilização de uma base de 

conhecimento a partir dos registros de um sistema de teleconsultas. A solução baseia-se na 

criação de uma ontologia para integração ao banco de dados do sistema (criando a base de 

conhecimento), a criação de um componente de software para gerenciar esta base, uma interface 

de pesquisa e customizações no sistema para tirar proveito de conhecimento existente. A criação 
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da ontologia foi baseada no método de Ushold e King e também foi definido um método para 

guiar extensões da mesma. 

 O sistema de teleconsultas Healthnet 2 foi utilizado como base para experimentar esta 

solução e o rastreamento de pacientes com risco de desenvolver doença renal crônica, dentro do 

projeto Telenefro, foi atilizado como estudo de caso para expandir a ontologia. 
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5  Conclusão 
 

 

  

 O grande volume de dados que os sistemas de informações em saúde lhe dão e a 

necessidade de interação entre eles os tornam candidatos a integrarem esforços no 

desenvolvimento da Web Semântica. Entre os trabalhos de maior destaque rumo à estruturação 

do conhecimento em saúde estão o SNOMED-CT e UMLS. Contudo, não há uma aderência 

oficial destas estruturações aos padrões da Web Semântica, ou seja, eles não são definidos 

seguindo as recomendações da W3C. Isto faz com que o reaproveitamento deste conhecimento 

ocorra apenas em nível conceitual. Dessa forma, as ontologias construídas para estes sistemas 

tendem a buscar ser auto-suficientes, aumentando o esforço em sua construção e em posteriores 

integrações. Além disso, como os limites da lógica de descrição não são considerados na 

definição destas terminologias, podem existir inconsistências, por exemplo, pela definição de 

relações muito genéricas ou falta de informações sobre os termos. O UMLS, por exemplo, não 

define propriedades matemáticas das relações e em (76) são listados alguns problemas com 

subsunções que podem ser entontrados no SNOMED-RT (utilizado para construção do 

SNOMED-CT). 

 

5.1 Contribuições 

 Para este trabalho foi criada uma ontologia que abrange os conceitos de tele-consultas e 

conceitos de saúde. Esta ontologia está sendo utilizada para gerar uma base de conhecimento 

para o Healthnet que servirá como ferramenta de apoio aos usuários. Para sua construção 

buscou-se definir uma metodologia adequada ao cenário onde o sistema está sendo desenvolvido. 

O NUTES conta com uma equipe multi-disciplinar que conta com especialistas em saúde e TIC. 

Os profissionais de saúde, de forma geral estão envolvidos com atividades relacionadas às suas 
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especialidades e atuação como teleconsultores, além de atribuições externas, não 

disponibilizando de tempo para participação ativa na construção da ontologia. Entretanto, por 

serem os especialistas no domínio em questão, suas participações neste processo não podem ser 

desconsideradas. Por isso, foi definido um processo de trabalho onde, após a fase inicial de 

definição de domínio, eles fossem acionados apenas na validação conceitual da estrutura. 

 Também foi considerada a expansão da ontologia para melhor suportar as atividades dos 

profissionais de saúde dentro do Healthnet 2. Para isso, foi definido um método para que as 

expansões sejam efetuadas de forma adequada e eficiente. Para tanto, buscou-se minimizar a 

dependência do especialista em saúde neste ciclo. Esta opção foi feita com objetivo de evitar 

paralisações na implementação da ontologia, devido indisponibilidades destes profissionais, visto 

que a natureza de suas atividades muitas vezes não os permite dedicar tempo para uma 

participação mais ativa no processo. 

 Outra questão que merece destaque é a utilização de regras de inferência. Como foi 

verificado neste trabalho, ainda não existe suporte completo à especificação SWRL por partes 

dos mecanismos de inferência. Logo, não é possível explorar todo o poder da linguagem. Como 

forma de contornar esta limitação, neste trabalho foi definido um meio de delegar à aplicação 

regras que não fossem suportadas pelo raciocinador.  

 A integração da base de conhecimento ao restante do sistema será feita por meio de um 

novo módulo, responsável por gerenciá-la e prover uma interface de acesso. Como o Healthnet 2 

já estava sendo especificado e construído, buscou-se minimizar os efeitos da criação deste 

componente no restante do sistema. Mas para utilização efetiva da base como apoio as 

teleconsultas, será necessário que os módulos envolvidos sejam adaptados. Diferente do proposto 

em (4) e (33) não haverá uma representação da ontologia interna ao sistema, como forma de 

desacoplar atualizações no sistema a alterações na ontologia. Outra decisão tomada neste sentido 

foi a utilização de scripts. Assim, a nível de sistema este trabalho trata, principalmente, da 

criação de um módulo para gerenciamento da base de conhecimento, que disponibiliza uma 

interface para manipular e explorar suas declarações. E, também, de que proveito o sistema pode 

tirar desta interface, no caso do Healthnet 2, com a criação de um módulo de pesquisa e 

customizações nos módulos de construção de fichas-clínicas e teleconsultas. 
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A Web Semântica apresenta promessas e desafios. De um lado, temos padrões que 

facilitam a representação, transmissão e processamento das informações, de outro, como uma 

tecnologia recente, ferramentas que ainda não suportam completamente os padrões e baixa 

adoção da tecnologia. 

 

5.2 Trabalhos relacionados 

Além de outros trabalhos já descritos ao longo deste texto, serão destacados, três trabalhos 

que aplicam conceitos da Web Semântica para enriquecer conteúdo especializado com objetivo 

de melhorar as condições de obtenção de informações, seja para o cuidado médico, seja para 

aplicação no ensino. 

O primeiro deles é o Health Memory (76), um ambiente colaborativo para gerencia de 

conhecimento e competências no domínio da cardiologia. Este não é um sistema de 

teleconsultas, mas oferece um conjunto de ferramentas para comunicação e compartilhamento de 

arquivos que considera o compartilhamento de experiências na forma de casos clínicos 

anônimos. Um agente de software é encarregado de extrair as principais palavras-chave das 

contribuições e fazer sua caracterização de acordo com a ontologia desenvolvida para o sistema. 

Outro sistema (77), baseado em ontologias para descrição de domínio e regras para 

descrever processos e tarefas, cria um portal de telepatologia. Ele permite a recuperação de 

informações baseada em conteúdo, de texto e imagens, para diagnóstico, diagnóstico diferencial 

e ensino. O principal uso apontado é na obtenção de segunda-opinião para casos sub-

diagnosticados. Os esforços no desenvolvimento deste sistema se concentraram na construção de 

uma base de conhecimento, um algoritmo de reuso de conhecimento e um esquema para a 

anotação semântica para achados médicos e imagens histológicas digitais. 

Por fim, (78) trata da modelagem de conhecimento de forma que possa ser aplicado em 

diversos domínios médicos e utilizado em diferentes portais de serviços, com foco em tele-

consultas. Para isso, o conhecimento de domínio foi separado dos serviços e representado na 

forma de ontologias e bases de conhecimento, que foram baseadas no modelo EAV. O portal 

Telemedycyna Wielkopolska, desenvolvido neste trabalho, conta com um mecanismo de registro 
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de casos de referência para formar a base de consultas um sistema semi-automático de apoio à 

tomada de decisão. 

Como dito, no Health Memory, a anotação semântica das informações inseridas no sistema 

é feita por software. O portal de telepatologia também conta com um componente para 

processamento de texto que interage com a base de conhecimento. Entretanto, este tipo de 

processamento, normalmente, requer revisões de especialistas para validar seus resultados e 

tratar ambigüidades. Isto, associado à estrutura do Healthnet, levou à opção de não efetuar 

anotações automáticas dos dados clínicos dos pacientes, sendo a anotação feita a partir da 

associação dos campos das fichas clínicas a conceitos da ontologia. 

A seleção de registros de referência, como feito no Telemedycyna Wielkopolska, controla 

o conteúdo e tamanho da base de conhecimento. Com isso, podem-se obter indicações mais 

precisas de hipóteses diagnósticas, por exemplo, e as pesquisas podem ser mais rápidas, por 

serem feitas em um universo menor. Mas esta alternativa também pode limitar a capacidade de 

apoio oferecida pelo sistema. Além disso, a criação da base de conhecimento com todos os 

registros efetuados no sistema pode trazer mais benefícios em termos de pesquisa, possibilitando 

a detecção de padrões emergentes. 

 

5.3 Trabalhos futuros 

 A seqüência deste trabalho será dada com o prosseguimento na implementação do sistema. 

O Healthnet 2 está sendo desenvolvido pela equipe do NUTES e os novos módulos serão criados 

e integrados a ele. Os módulos de elaboração de fichas clínicas e tele-consulta ainda não foram 

implementados e, portanto, já serão criados contemplando as características de integração ao 

módulo de gerencia da base de conhecimento. 

 Futuramente também será avaliada a viabilidade de apropriação do funcionamento interno 

do Pellet para verificar a possibilidade de adicionar suporte a funções de interesse para o 

desenvolvimento da base de conhecimento. 

 Outros trabalhos desenvolvidos no Núcleo também devem acarretar em desenvolvimentos 

futuros deste projeto. Primeiramente, com a participação do NUTES no Instituto Nacional de 
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Psiquiatria do Desenvolvimento (www.inpd.org.br), este trabalho também será desenvolvido 

para dar suporte à telessaúde mental. Além disso, a implantação de um sistema de PACS 

(Picture Archiving and Communication Systems) no Hospital das Clínicas da UFPE, integrado ao 

Healthnet 2, dará subsídio para desenvolvimento de uma solução para anotação semântica das 

imagens médicas e sua recuperação baseada em conteúdo. 

 Outra possibilidade de trabalho futuro é na integração da solução com guias de conduta 

adaptáveis. Dessa forma, além da auxiliar na identificação do diagnóstico, o sistema também 

dará indicativo de como o paciente deve ser tratado, de acordo com suas particularidades. 
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6 Glossário 
 

Agente de software: programa autônomo, que toma decisões por si e é capaz de interagir com o 

ambiente à sua volta e com outros agentes, escolhendo confiar e cooperar ou não com os 

mesmos. 

Anamnese: História colhida pelo médico sobre problemas de saúde do paciente. 

Atenção básica: parte integral do sistema de saúde do país, é o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à 

saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham. 

Backbone: infra-estrutura de hardware e linhas de comunicação para interligação de várias redes. 

Base de conhecimento: bases de dados ou conhecimento acumulados sobre um determinado 

assunto. Essas informações podem ser utilizadas na solução dos problemas apresentados pelos 

clientes, por meio de ferramentas de Inteligência Artificial (I.A.) ou sistemas especialistas. 

Base de dados: conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a 

reorganização dos mesmos e produção de informação. 

Classe: representação de um conjunto de objetos com características e comportamentos 

particulares.  

Completude: característica de uma lógica que garante que toda sentença nela válida pode ser 

derivada a partir de seus axiomas. 

Computável: que pode ser feito de maneira mecânica, ou seja, seguindo passos repetitivos. 

Conjunção: operação lógica fortemente relacionada ao conceito de interseção na teoria dos 

conjuntos. 
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Decidibilidade: refere-se à existência de um método efetivo para determinar se uma fórmula 

pertence a uma lógica.  

Diagnóstico: conhecimento ou determinação de uma doença pelos sintomas e/ou exames 

diversos. 

Disjunção: operação lógica fortemente relacionada ao conceito de união na teoria dos conjuntos. 

Framework: conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade para um 

domínio de um subsistema da aplicação. 

Grafo: estrutura representada por um conjunto de vértices conectados por arestas. 

Guia de conduta médica: documento para guiar decisões e critérios quanto ao diagnóstico, 

manejo e tratamento de pacientes em áreas específicas da saúde. 

Hyperlink: referência, em um documento de hypertexto, a outro trecho do mesmo ou a outro 

documento 

Hypertexto: documento em formato digital que pode conter texto, imagens ou sons e ser 

conectado a outros documentos por meio de hyperlinks 

Implicação: operação lógica do tipo “SE a ENTAO b”, indicando que a condição a (antecedente) 

for satisfeita, a declaração b (conseqüente) é verdadeira. 

Inferência: passagem, através de regras válidas, de uma declaração a outra. Dedução. 

Inteligência artificial: área de pesquisa da ciência da computação dedicada a buscar métodos ou 

dispositivos computacionais que possuam ou simulem a capacidade humana de resolver 

problemas 

Linguagem de marcação: conjunto de códigos que adicionam informações particulares a textos 

ou dados 
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Linguística Computacional: é um campo multidisciplinar que envolve a Inteligência Artificial, a 

Informática e a Lingüística e que se utiliza de processos computacionais para manipulação da 

linguagem humana 

Lógica de descrição: uma linguagem de descrição de conhecimento baseada em lógica que 

estende a noção de redes semânticas 

Metadados: dados sobre outros dados 

Metathesaurus: "thesaurus de thesauri", que serve, principalmente para harmonizar diferentes 

vocabulários controlados. 

Objeto: um exemplar de uma classe. 

Ontologia: representações formais do conhecimento em um dado domínio 

Orientação a objetos: paradigma de projeto e programação de computadores baseado na 

composição e interação entre diversas unidades de software denominadas objetos. 

Ortogonal: estatisticamente não relacionado 

Paradoxo: declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica. 

Parecer: opinião técnica de um especialista em resposta a uma consulta 

Patologia: estudo das doenças em geral. 

Preceptoria: supervisão do desenvolvimento de médicos residentes em um hospital. 

Prescrição: é a indicação de medicamentos que um paciente ou animal deve tomar 

Prontuário: conjunto de documentos e informações referentes a um paciente. 

Rede semântica: grafos para representação de conhecimento, e podem ser usadas para localizar e 

descobrir informações 
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Serialização: processo de armazenar ou transmitir um objeto de modo binária ou textual, de 

forma que ele possa ser recriado com seu estado interno original. 

Sistema de informações: Sistema que registra, processa, organiza e recupera informações por 

meio de banco de dados. 

Subsunção: inferência de tipos por meio de relações de herança. 

Tag: estruturas de linguagem de marcação que consistem em breves instruções 

Tecnologia da informação e comunicação: conjunto de recursos tecnológicos e computacionais 

para geração, uso, armazenamento, transmissão e distribuição da informação. 

Teleassistência: uso da telessaúde para promover cuidado ao paciente 

Teleconferência: E o ato de realizar eventos, reuniões ou estudos a distância usando recursos de 

aúdio e vídeo 

Teleconsulta: consulta realizada por meios de comunicação a distância. 

Tele-educação: termo utilizado para educação a distância 

Telemedicina: uso de tecnologias de informação e comunicação para fornecimento de 

informações e atenção médica a distância. 

Telessaúde: promoção de saúde, relacionada a serviços de informação, através de tecnologias de 

telecomunicações. 

Thesaurus: grupos de palavras e expressões com significado semelhante 

Web semântica:  extensão da Web onde as palavras são ligadas explicitamente a seu significado, 

de forma que os documentos sejam compreensíveis para humanos e computadores. 

Web: sistema de documento interligados que permite navegar entre informações disponíveis na 

internet. 
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Webconferência: reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de aplicativos ou 

serviço com possiblilidade de compartilhamento de voz, video, textos e arquivos via web. 

Workflow: fluxo de trabalho. Seqüência de passos necessários para executar uma ação, de 

acordo com um conjunto de regras. 
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