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RESUMO 
 

Desde os primórdios, seres humanos sofrem com distúrbios mentais, muitas 

vezes com sintomas, tratamentos e curas desconhecidos. A subárea da medicina 

que trata destes usuários recebe a denominação de Psiquiatria, e surgiu em meados 

do século XVII. Diversos problemas e desafios a respeito da Psiquiatria, 

especificamente Telepsiquiatria, são encontrados na literatura, destacando-se a falta 

de um modelo público, formal e padronizado de informações a respeito de tal 

domínio, dificultando assim a geração de conhecimento entre os envolvidos neste 

cenário. Sendo assim, propomos a OntoPsic (Ontologia de Domínio) para o domínio 

da Psiquiatria aplicada ao contexto da Telessaúde. O objetivo da OntoPsic é servir 

de base de conhecimento comum entre os envolvidos e de auxiliá-los na conclusão 

da identificação de agravos e das melhores formas de atenção a saúde de usuários 

portadores de distúrbios mentais. A OntoPsic foi desenvolvida utilizando as 

metodologias Methontology, para desenvolvimento de software baseados em 

conhecimento, e pelo o Método 101 como complemento a Methontology. Utilizamos 

a linguagem OWL, que incorpora facilidades para publicar e compartilhar a ontologia 

proposta via Web, além de ser proposta como padrão pelo W3C. A ferramenta 

utilizada para a construção da Ontologia foi o Framework Protégé. Na validação 

utilizou-se a máquina de inferência Pellet, para dedução de fatos, e a linguagem 

SPARQL, para responder a questões de competência definidas. Consideramos que 

a Telepsiquiatria será mais eficiente se for baseada em um modelo formal tal como 

uma ontologia, podendo ser aplicada para auxiliar os profissionais de saúde mental. 

Dessa forma desenvolvemos também uma ferramenta chamada OntoConsult que 

acessa a ontologia e traz respostas referentes às questões de competência 

propostas. Essa ferramenta possui aplicações desde no apóio a formação de alunos 

de psiquiatria até o apóio a profissionais já formados e experientes, onde poderão 

tirar suas possíveis dúvidas quanto a um diagnóstico. 

 

Palavras-chave: Ontologia, Psiquiatria, Telessaúde. 

 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

Since the earliest days human beings suffer from mental disorders, many 

times with symptoms, treatments and unknown cures. The sub-area of medicine that 

deals with these users receive the designation of Psychiatry, and emerged in the 

mid-seventeenth century. Several problems and challenges regarding Psychiatry, 

Telepsychiatry more specifically, are found in the literature, highlighting the lack of a 

public model, formal and standardized information about this domain, hindering the 

generation of knowledge between those involved in this scenario. So we propose 

OntoPsic, a domain ontology for psychiatry applied in the telehealth context. 

OntoPsic's goal is to provide a common knowledge base among stakeholders and 

assist them in completing the identification of problems and the best ways to care the 

health of users with mental disorders. The OntoPsic was developed using the 

methodologies Methontology for software development based on knowledge, and the 

Method 101 in addition to Methontology. We use the OWL language, which 

incorporates facilities to publish and share the ontology proposed via the Web, to be 

offered as standard by W3C. The tool used for building the ontology was the Protégé 

Framework. For validation we used the Pellet inference engine, for deduction from 

facts, and language SPARQL, to answer questions of competence defined. We 

believe that telepsychiatry will be more efficient if based on a formal model as an 

ontology and can be applied to help mental health professionals. Thus we have also 

developed a tool called OntoConsult that accesses the ontology and provides 

answers related to questions of jurisdiction proposals. This tool has applications in 

the support provided to students of psychiatry training to the support professionals 

already trained and experienced, where they can get their doubts about a possible 

diagnosis. 

 

Key words: Ontology, Psychiatry, Telehealth 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de informação em saúde apresentam grandes desafios desde a sua concepção, 

desenvolvimento, implantação e manutenção. Muitos dos problemas se apresentam pela 

forma como os sistemas são desenvolvidos, com terminologias e designações distintas para o 

mesmo elemento, seja a forma como se trata o nome do paciente em um prontuário, seja pela 

forma como se trata uma doença. Na verdade, o que observamos é que não existe um padrão 

que seja seguido no desenvolvimento de sistemas de informação em saúde. 

 De acordo com Beatriz Leão (2007), o Brasil apresenta hoje grandes desafios a serem 

vencidos na área de saúde, dentre eles destacam-se: o aumento da demanda na assistência 

médica, aumento dos custos em assistência médica decorrentes do uso da tecnologia, 

ineficiência, ações políticas erradas, corrupção, sistemas baseados em papel, falta de 

informação adequada para a construção de sistemas de apoio a decisão para a avaliação de 

qualidade de assistência médica e de programas de controle de doenças, e a falta de padrões 

em sistemas de informação em saúde. 

Segundo a ISO (International Standards Organization, Organização Internacional de 

Normas) (ISO, 2009), padrão é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um 

grupo reconhecido, que estabelece um conjunto de regras, protocolos ou características de 

processos com o objetivo de ordenar e organizar atividades em contextos específicos, para o 

benefício de todos. 

 Padrões contribuem para melhoria da comunicação entre prestadores da assistência, 

governo e fonte pagadora; facilitam na obtenção de informação para estudos epidemiológicos 

e definição de políticas em saúde; habilidade para executar análise custo-benefício de 

investimentos na área de saúde; transferência de informação na rede de atenção levando a 

menor custo e maior qualidade na assistência além de possibilidade de comparação e análise 

de desempenho institucional, levando a otimização de recursos e aumento de qualidade 

(LEÃO, 2007). Os atributos de um padrão são a especificidade, universalidade, 

adaptabilidade, concisão, facilidade de uso, flexibilidade e legitimidade.  

Uma forma de prover uma padronização e taxonomia de entidades ou objetos em 

sistemas de saúde é com o uso de ontologias. Apesar de a palavra ontologia denotar uma 

teoria sobre a natureza do ser ou existência, em informática ela pode ser interpretada como o 

conjunto de entidades com suas relações, restrições, axiomas e vocabulário.
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Uma ontologia deve fornecer um vocabulário formal que represente inicialmente o 

consenso de um grupo de pesquisa, e posteriormente, possa ser disponibilizado e amadurecido 

com a participação dinâmica de comunidades que tiverem interesse sobre o conhecimento do 

domínio (BEZERRA, 2008). 

Então, uma ontologia deve possuir um conjunto de termos organizados com uma 

hierarquia associada, ou seja, uma taxonomia. Uma das principais utilidades de uma ontologia 

é a de servir como um schema para uma base de conhecimentos. (GRUBER, 1995). 

Ontologias têm contribuído para facilitar a comunicação e o processamento de 

informação semântica, tanto entre máquinas e seres humanos mediados por sistemas 

computacionais, promovendo, assim, interoperabilidade entre sistemas ao representarem 

dados compartilhados por diversas aplicações (AZEVEDO, 2008). 

 Junto com o avanço da informática e da medicina, tem-se a necessidade de 

comunicação e interoperabilidade entre sistemas informatizados e equipamentos médicos. 

Cada vez mais os equipamentos médicos fazem uso da tecnologia da informação em seu 

funcionamento e a consequência do avanço da informática e da medicina foi o surgimento da 

Telessaúde, que são serviços de saúde prestados à distância, seja por meio de uma 

videoconferência, webconferência, ou qualquer outra forma remota de assistência. A 

Telessaúde se torna especialmente importante em um país como o Brasil, onde possuímos 

realidades completamente distintas no que tange aos cuidados com saúde. O país possui 

grandes centros médicos, com a mais alta tecnologia existente no mundo e com profissionais 

renomados convivendo com a realidade oposta em locais distantes desses centros, onde existe 

carência de profissionais, de equipamentos e de infra-estrutura. 

Assim, desenvolvemos a OntoPsic, uma ontologia para o domínio de serviços de 

Telessaúde, aplicada ao domínio da psiquiatria, apresentando os principais conceitos mais 

genéricos e abstratos dessa área de atuação, definindo assim uma base de informações comum 

e um aumento na capacidade de tratamento e utilização da informação, além de uma visão de 

alto nível entre os atores envolvidos. Também será possível o desenvolvimento de ontologias 

de aplicação relacionadas a partir da OntoPsic e que outras ontologias herdem e especializem 

seus conceitos e relacionamentos, evidenciando a possibilidade de reuso. 
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1.1 Contexto e Motivação 

 

O avanço da informática e da medicina, aliado às necessidades e carências do Brasil em 

particular, a dificuldade de se atingir regiões distantes das capitais, zonas rurais, ribeirinhas e 

florestas, fazem da telessáude um instrumento de grande importância para o Brasil e 

especialmente para o Estado de Pernambuco, onde existe o Núcleo de Telesaúde do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (NUTES/HC/UFPE), que lidera o 

Projeto RedeNUTES (Rede de Núcleos de Telessaúde de Pernambuco). Um dos principais 

objetivos deste projeto é ampliar a Rede de Núcleos de Telessaúde de Pernambuco 

(NOVAES, 2006), abrangendo mais de 100 (cem) unidades do Programa Saúde da Família 

(PSF) através do Programa Nacional de Telessaúde, contemplando principalmente o interior 

do Estado e zonas mais carentes de infra-estrutura médico-hospitalar. 

 Esta rede, desde sua implantação, disponibiliza serviços de telessaúde para 

municípios de Pernambuco, oferecendo suporte assistencial e atualização à distância para as 

equipes de saúde da família. Os serviços oferecidos inicialmente foram o Programa de 

Videoconferências em Saúde da Família (NOVAES, 2006) e o serviço de discussão de casos 

clínicos através do sistema HealthNet na Internet (NOVAES, 2007). Os profissionais do PSF 

participam dos serviços a partir de suas Unidades de Saúde da Família (USF). 

 Dessa forma com o auxílio de um conjunto de equipamentos tais como: computador 

conectado a Internet e câmera digital, equipamentos que permitem uma maior interação entre 

as USF. Além disso, eles contam com profissionais especialistas na sua maior parte médicos e 

enfermeiros, do Hospital das Clínicas da UFPE, que ajudam a atender as suas demandas. O 

atendimento às demandas ocorre através de seminários e discussão de casos clínicos com 

ênfase na prevenção, confirmação de diagnóstico e planejamento terapêutico, melhorando a 

eficiência do PSF com consequente otimização do fluxo de encaminhamento de pacientes na 

rede de saúde pública. 

 Estes são apenas alguns exemplos dos serviços que podem ser disponibilizados pela 

Rede NUTES, que inicialmente atendia apenas a quatro USF. Com a expansão desta rede, o 

volume de demandas a serem tratadas aumentará substancialmente, com o consequente 

aumento na produção dos serviços ofertados. A utilização da telessaúde como instrumento 

para melhorar as condições de trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF) nas USF 

espalhadas pelo país inteiro passou a ser política de governo, através da criação da Comissão 

Permanente de Telessaúde e do Programa Telessaúde Brasil para a atenção primária à saúde 

(Telessaúde Brasil, 2009). Este Programa está ampliando o uso da telessaúde em nove estados 
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brasileiros. A expectativa é que ao final de sua implantação, 2.700 ESF sejam contempladas, 

beneficiando cerca de 11 milhões de habitantes.  

A implantação da telessaúde em unidades de saúde requer atividades de planejamento, 

articulação e coleta de informações visando melhor adequar a oferta dos serviços de 

telessaúde às reais necessidades dos profissionais. Estas atividades vão desde a caracterização 

do perfil epidemiológico do local, coleta de demandas espontâneas dos profissionais 

geograficamente separados, planejamento e preparação de conteúdo dos serviços, até a 

organização e publicação de uma agenda de serviços para atendimento às demandas 

caracterizadas e identificadas. 

Diante da crescente demanda de serviços de telessaúde, uma forma de se atender 

corretamente essas demandas, se faz com o uso de ontologias.  

Considerando esses fatos, a motivação desse trabalho se encontra em: 

• Consolidação de uma base comum e compartilhada com informações a respeito 

do domínio de serviços de telessaúde aplicados a psiquiatria; 

• Desenvolver uma ontologia de domínio aplicada a psiquiatria, junto com uma 

ferramenta de consulta a essa ontologia; 

• Encontrar alternativas para compartilhamento de conhecimento em telessaúde, 

utilizando a Web Semântica como infra-estrutura. 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

 

O principal objetivo dessa dissertação é propor uma ontologia que represente o domínio de 

serviços de telessaúde aplicado à psiquiatria de forma genérica com conceitos de mais alto 

nível, tornando-se uma ontologia de domínio (upper-ontology) (Guarino) servindo, portanto, 

de plataforma para o desenvolvimento de ontologias de níveis mais específicos, as ontologias 

de aplicações para ambientes médico-hospitalares, favorecendo o reuso e o compartilhamento 

de informações. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

• Formalizar uma estrutura padronizada para representação de informações sobre 

serviços de psiquiatria e Telessaúde para especificar, tratar e evitar falhas em 

ambientes psiquiátricos; 
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• Demonstrar como o uso de ontologias facilita e possibilita o reuso, 

padronização e compartilhamento de conhecimento e informações sobre 

serviços de Telessaúde; 

• Implementar uma ontologia e um aplicativo onde o profissional de saúde 

mental possa acessar a OntoPsic através de uma interface amigável e simples. 

 

A proposta apresentada considera que a resolução de problemas de classificação e 

atendimento de serviços de psiquiatria aplicados a telessaúde, será mais eficiente se esta for 

baseada em um modelo formal de informações do domínio, tal como uma ontologia. A 

arquitetura aqui apresentada pretende ser a mais genérica possível, facilitando o 

desenvolvimento de soluções específicas de psiquiatria. 

 

1.3 Organização do Texto 

 

A descrição deste trabalho foi estruturada em 6 (seis) capítulos. O presente capítulo tem por 

objetivo permitir ao leitor uma visão mais ampla das ontologias e sua aplicação nos Serviços 

de Telessaúde, ao mesmo tempo em que procura focar a atenção no objeto de estudo desse 

trabalho, justificando a escolha e relevância do tema e explicando os objetivos do trabalho. 

Além disso, esta seção apresenta uma breve visualização dos demais capítulos melhores 

detalhados na sequencia: 

 

• O Capítulo 2 trata inicialmente sobre as teorias relacionadas à área de 

telessaúde, bem como métodos, ferramentas e técnicas utilizadas no apoio aos 

serviços de telessaúde em ambientes médico-hospitalares e, em seguida, de 

conceitos básicos relacionados à psiquiatria e seus distúrbios; 

• No Capítulo 3, é justificado o uso de uma abordagem utilizando ontologias. As 

ontologias são introduzidas, seus conceitos, tipos, benefícios, linguagens de 

representação, ambientes e ferramentas para modelagem de ontologias 

utilizados nesse trabalho serão apresentadas, bem como metodologias da 

Engenharia de Ontologias e suas aplicações; 

• No Capítulo 4, é descrito a principal contribuição deste trabalho, que é a 

OntoPsic, suas características e o seu processo de desenvolvimento, sendo 

apresentados os artefatos e documentos produzidos em cada fase e as 
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metodologias utilizadas no desenvolvimento que foram Methonthology 

(FERNANDÉZ ET. AL., 1997) e o Método 101 (Noy e McGuiness, 2001); 

• No Capítulo 5, são apresentados e analisados os estudos de avaliação e 

validação da OntoPsic e as conclusões a respeito da avaliação da proposta; 

• No Capítulo 6, último capítulo deste trabalho, serão levantadas as conclusões e 

contribuições deste trabalho, e projetados os trabalhos futuros. 



 

2. O CONTEXTO DA TELESSAÚDE 

 

2.1 Introdução 

 

O rápido avanço da informática nos últimos tempos e a necessidade cada vez maior de que 

sistemas e processos, antes não-informatizados, tornem-se informatizados não poderia passar 

ao largo dos serviços de saúde. 

 O que podemos observar hoje é que o nível de informatização dos equipamentos e 

procedimentos médico-hospitalares está cada vez maior e mais desenvolvido. É comum e 

corriqueiro vermos no mínimo computadores pessoais em consultórios médicos e 

ambulatoriais, e quando tratamos de grandes hospitais, a informática se torna presente com 

muito mais vigor, ela está presente desde a recepção até a sala de cirurgia. 

 A informatização dos serviços médico-hospitalares fez surgir um importante meio de 

ajuda e alcance aos serviços médicos, que é a telessaúde. Podemos considerar como sendo 

telessaúde qualquer serviço médico realizado com o apóio dos meios de tecnologia ou à 

distância, onde o paciente está em local diferente do médico que lhe atende, diagnostica, 

emite segunda opinião ou discute seu caso clínico. De acordo com o glossário do Site 

telessaudebrasil.org, mantido pelo Ministério da Saúde, a Telemedicina é a oferta de serviços 

ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico; tais 

serviços são providos por profissionais da área da saúde, usando tecnologias de informação e 

de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças e a contínua educação de prestadores de serviços em saúde, assim 

como para fins de pesquisas e avaliações; tudo no interesse de melhorar a saúde das pessoas e 

de suas comunidades. 

 Em um País como o Brasil, cheio de distorções, de diferenças, de excesso de um lado 

e falta de outro, a telessaúde se torna de fundamental importância para que regiões remotas e 

fora dos grandes centros médicos do país sejam atingidas e bem atendidas por profissionais 

qualificados e com procedimentos modernos e eficientes. 

 A telessaúde pode ser aplicada em diversas áreas da medicina, nesta dissertação 

daremos foco especial à psiquiatria que é a subárea da medicina que trata dos cuidados da 

saúde mental e das discussões que hoje existem a seu respeito.



24 
 
 

 Este Capítulo está assim organizado: Na seção 2.2 faremos um breve histórico sobre a 

Informática aplicada a saúde, com seus principais conceitos e definições. A seção 2.3 

apresenta a definição dos sistemas de informação e seus tipos. Na seção 2.4 

trataremos especificamente dos Sistemas de Informação em Saúde e a complexidade 

envolvida na prestação de serviços de saúde. Em seguida, na seção 2.5 discorreremos sobre os 

Sistemas Corporativos de Informação em Saúde e suas classificações. Nas seções 2.6 e 2.7 

respectivamente da contextualização da psiquiatria e dos distúrbios mentais. Em seguida, na 

seção 2.8 abordaremos os tipos de tratamento, bem como os tipos de profissionais que atuam 

que podem atuar nele. E na seção 2.9 temos as considerações finas encerramento desse 

capítulo. 

 

2.2 Histórico da Informática Aplicada a Saúde 

 

Desde os primórdios, as pessoas inventam instrumentos que lhes servem de ajuda (HANNAH, 

2009). Com os computadores não foi diferente. Desde que surgiu o primeiro modelo de um 

computador, por volta da década de 30, ele é usado como forma de melhorar e facilitar o 

trabalho em determinadas áreas do conhecimento. 

Na área da saúde, temos a mesma evolução, o computador é implantado e usado como 

uma ferramenta onde se pode melhorar o funcionamento da complexa atividade ligada à 

saúde, bem como na gestão das informações referentes às pessoas envolvidas nesse processo. 

Existem registros que mostram, que no final da década de 50, as primeiras aplicações 

foram desenvolvidas por alguns poucos hospitais, que instalaram computadores em suas 

dependências. E esses primeiros produtos ganharam espaço na área de contabilidade, onde 

aplicações contábeis e financeiras foram desenvolvidas e implantadas. O cuidado ao paciente 

requer resposta contínua e imediata, diferente de modelos fiscais, em que o tempo de 

execução é muito menos crítico. Para se obter sucesso na utilização de computadores em 

saúde, esses dois aspectos precisam ser observados (HANNAH, 2009). 

Entre os anos de 1958 e 1959, foi produzido um estudo profundo acerca da 

praticabilidade da computação hospitalar no Baylor University Medical Center (Localizado 

em Dallas, Estados Unidos). O relatório final identificou duas grandes necessidades dos 

hospitais em relação aos recursos computacionais: (1) um conjunto de aplicações para 

finanças e negócios; e (2) um conjunto de aplicações médico- hospitalares que pudesse ser 
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disponibilizado em terminais on-line nos postos de enfermagem e nos departamentos.  Esse 

sistema poderia ser usado para os seguintes propósitos (HANNAH, 2009): 

• Como meio de comunicação e troca de mensagens para acompanhar a 

prescrição médica e os resultados dos exames nos próprios locais onde eram 

realizados; 

• Como meio de coleta de dados para controlar gastos e informação 

médica a respeito do paciente; 

• Como instrumento para preparo de esquemas e programação de 

medicação nos postos de enfermagem; 

• Como gerenciador da base de dados com função de preparar relatórios e 

consultar a base de dados. 

Na metade da década de 60, alguns fabricantes de computadores começaram a oferecer 

pacotes com aplicativos financeiros e de negócios para processamento intra-hospitalar e a 

considerar o potencial do mercado de aplicações hospitalares. Inicialmente, fabricantes como 

a IBM, UNIVAC, Honeywell, NCR e CDC estavam interessadas com a maior venda de 

computadores de propósito gerais com a finalidade de sustentar os sistemas clínicos, 

administrativos, financeiros e de comunicação dos hospitais. 

E assim, durante a década de 60, empresas de informática e hospitais começaram a 

utilizar e sentir a necessidade de implantar cada vez mais sistemas informatizados para tratar 

do controle interno da instituição e também para coletar informações de forma ágil e precisa 

para as agências reguladoras, que cada vez mais necessitavam e solicitavam informações às 

instituições de saúde. 

O primeiro sistema computacional hospitalar para serviços não-financeiros foi 

desenvolvido no final da década de 60. Porém, a tecnologia usada para o desenvolvimento da 

aplicação não apresentou sucesso. Os teclados e sistemas de cartões, que eram utilizados na 

época, eram caros, pouco confiáveis e de difícil manuseio. Além disso, o hardware e o 

software eram escassos, de alto custo e inflexíveis. E os sistemas de gerenciamento de base de 

dados ainda não existiam. 

Na início da década de 70, alguns hospitais de grande porte, que possuíam seus 

sistemas implantados com razoável sucesso, começaram a mudar para serviços 

compartilhados. Nessa época, as empresas já haviam melhorado os sistemas de contabilidade 

e podiam executar funções de controle e auditoria. E passaram a investir na formação de 
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pessoas que pudessem entender as operações hospitalares e, dessa forma, comunicar e traduzir 

o uso de sistemas computacionais em resultados para clientes do setor hospitalar. 

Com o advento do computador pessoal, foram desenvolvidos sistemas específicos para 

rodar em computadores pessoais na década de 80. Esses sistemas apresentaram uma variedade 

de alternativas presentes nos diversos ambientes de assistência à saúde. Além disso, o 

reconhecimento dos recursos computacionais pelos profissionais de saúde tornou-se muito 

mais essencial. 

Na década de 90, o poder computacional dos computadores pessoais, junto com o 

poder das redes de computadores e a internet, possibilitou ligações de dados de saúde 

separados em diversas localizações. Houve também maior ênfase para o gerenciamento de 

informações entre empresas de saúde. Junto com isso, surgiu o advento da necessidade do 

compartilhamento das informações dos pacientes com dados integrados, diferentemente do 

que ocorria até a década de 80, onde tínhamos dados centralizados e departamentais. Tais 

ligações e mudança no foco criaram a possibilidade de registro de saúde longitudinal, feito do 

nascimento à morte, documentando os atendimentos recebidos pelo indivíduo em todos os 

setores do sistema de saúde. 

 

2.3 Sistemas de Informação 

 

Antes de falarmos dos sistemas de informação em saúde, se faz necessária a definição do que 

vem a ser um sistema de informação. Muitas são as definições existentes para esse termo, 

dentre elas podemos destacar a definição dada por Carvalho (1998) onde ele diz que um 

Sistema de Informação (SI) pode ser definido como um conjunto de procedimentos 

organizados que, quando executados, provêem informação de suporte à organização. Ou 

ainda: Um SI em geral processa dados, de maneira informatizada ou não, e os apresenta para 

os usuários, individuais ou grupos, que são os responsáveis pela sua interpretação. 

Ou seja, um Sistema de Informação, da forma que estamos tratando, é um sistema 

informatizado, que dá suporte a tomadas de decisão com o tratamento e sumarização de dados 

que interessam à composição da informação. Assim fica claro que o SI não toma a decisão, 

mas sim dá suporte para que outro sistema ou pessoa tome decisões. 
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2.3.1 Tipos de Sistemas de Informação 

 

Existem várias maneiras de se classificar sistemas de informação, um desses modelos é o de 

Keen e Morton (1978), que classifica os sistemas de informação em: Sistemas de Informação 

Transacional (SIT), Sistemas de Informação Gerencial (SIG) e Sistemas de Apoio à Decisão 

(SAD). De acordo com Carvalho (1998), a diferenciação entre esses sistemas é definida pela 

possibilidade de estruturá-los e, consequentemente, de informatizá-los. Assim podemos 

classificar os sistemas de informação em uma das seguintes categorias: 

• Sistemas de Informação Transacional – SIT 

Possuem como características: 

o Objetivar tarefas estruturadas, em que são claros os procedimentos, as regras 

de decisão e os fluxos de informação; 

o Visar à eficiência, que pode ser traduzida por redução de custos, tempo ou 

pessoal, ou ainda, por aumento de produtividade; 

o Relevância indireta dos gerentes. 

• Sistemas de Informação Gerencial – SIG 

  Possuem como características: 

o Ajudar gerentes no processo de decisão de tarefas semi-estruturadas; 

o Apoiar e não substituir o julgamento do gerente; 

o Aumentar a efetividade do processo de decisão em vez de sua eficiência. 

• Sistemas de Apoio à Decisão - SAD 

             Possuem como características: 

o Apoiar as decisões: prescinde de estruturação suficiente para que recursos 

analíticos ou computacionais possam fornecer apoio ao discernimento e 

julgamento do gerente; 

o Aumentar o alcance e capacidade do gerente, assim como sua efetividade; 



28 
 

o Relevância dos gerentes na criação de uma ferramenta de suporte, portanto não 

devendo objetivar automatizar o processo de decisão, predefinir objetivos ou 

impor soluções, mas apenas prover o suporte para o processo decisório. 

2.4 Sistemas de Informação em Saúde 

 

Gerenciar um serviço de saúde chega a ser mais complexo do que gerenciar um sistema 

empresarial comum. Além dos aspectos organizacionais e funcionais, como em qualquer 

empresa, que inclui controle de estoque de materiais, equipamentos, gestão de finanças, 

recursos humanos e outros, ainda temos os aspectos gerados pela prática de saúde em si, como 

aqueles aspectos decorrentes do atendimento prestado, do ato clínico, ao indivíduo ou a 

coletividade, e essas práticas geram uma massa muito extensa de dados, que certamente 

necessita de investimentos importantes em software e hardware. 

Compõem obrigatoriamente os sistemas de gerência em saúde os sistemas 

informativos da condição do doente, de sua vida, do meio ambiente e de outros fatores que 

interferem no processo saúde-doença e que constituem os Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS) (CARVALHO, 1998). 

Portando, um SIS se torna um tanto quanto mais crítico e complexo que SI´s 

convencionais, visto que temos praticamente as mesmas informações dos SI´s convencionais 

acrescidas de informações,  e práticas específicas do domínio de saúde, o que nos remete a 

sistemas altamente complexos e que requerem uma equipe multiprofissional para o seu 

desenvolvimento e uso. 

Ainda temos que considerar a especificidade de cada tipo de SIS, visto que temos a 

necessidade de desenvolver sistemas distintos para especialidades distintas, mesmo ambos 

sendo do mesmo domínio do conhecimento, e também são desenvolvidos sistemas distintos 

para a mesma especialidade em instituições distintas. Devido a essa variabilidade de sistemas, 

em parte decorrente das especificidades da organização de saúde, fala-se frequentemente na 

fragmentação dos sistemas de informação.  

A tendência histórica em vários países tem demonstrado não ser possível a 

concretização de um sistema único, gerador de todas as informações de saúde, até porque as 

realidades e necessidades são distintas. Busca-se idealmente a integração e articulação entre 

os vários sistemas, para se evitar a duplicidade da coleta de dados, a coleta de dados 

desnecessários, e a sobrecarga dos profissionais de saúde, fatores que têm acarretado a não-

credibilidade e a não-confiabilidade aos SI´s (CARVALHO, 1998). 
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2.4.1 A Complexidade da Prestação de Serviços em Saúde 

 

A prestação de serviços de saúde é complexa pela sua natureza e pela delicadeza das 

informações que são manipuladas, e ainda pela grande extensão de informação que se faz 

necessária nesse domínio. As características da prestação de serviços em saúde, segundo 

Carvalho, são: 

• Saúde-doença não é um produto ou mercadoria comum tal como ocorre em outros 

setores. A medicina é uma pratica orientada para o consumo individual e coletivo e 

requer a adequação do saber às necessidades biológicas, psicológicas e sociais dos 

seres humanos, na forma em que são recebidas e julgadas por estes e não apenas pelas 

autoridades científicas; 

• O consumo do cuidado de saúde  se dá no momento do ato da produção; 

• A meta do Cuidado de Saúde é melhorar a saúde. Assim, o impacto de cada ato 

dependerá de sua capacidade de intervenção, isto é, da forma como afetará a vida de 

cada um; 

• As relações econômicas de compra e venda, ou oferta/consumo, estão respaldadas por 

relações jurídicas de garantia de qualidade que conferem direitos ao consumidor e 

garantem seu status de cidadão; 

• Por último, destaca-se que cada vez mais os usuários dos serviços de saúde envolvem-

se nas questões de medicina e saúde, seja através de denúncias sobre erros médicos ou 

mau atendimento, seja através da organização de pacientes em associações ou 

participação da comunidade nos conselhos municipais questionando os procedimentos 

médicos, os sistemas de saúde e se interessando cada vez mais pelas formas pelas 

quais se presta o cuidado médico. 

Portanto, podemos observar o quanto de questões são envolvidas num SIS, a quantidade 

de dados e complexidade que essas implicações podem gerar, o conhecimento envolvido 

(profissionais de informática, saúde, direito e administração), a importância do sigilo, 

segurança e corretude das informações. 

Todas essas implicações juntas contribuem para que os SIS sejam caros, complexos e 

sujeitos a erros que podem tornar-se graves dependendo do tipo informação que tenha sido 

passada errada. 
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2.5 Sistemas Corporativos de Informação em Saúde 

 

As instituições de assistência a saúde, como hospitais, clínicas, consultórios etc., geram 

grandes volumes de informação que precisam ser coletados, transmitidos, registrados, 

recuperados e sintetizados, como exemplo podemos citar o prontuário do paciente, que é um 

formulário extenso e cheio de dados, desde informações pessoais até medicação prescrita, 

evolução do estado do paciente etc. O gerenciamento de toda essa quantidade de informação 

clínica gera grandes problemas. Por isso sistemas de informação hospitalar são projetados, 

testados e aplicados com o intuito de auxiliar a gerência e manutenção dessas informações. 

O gerenciamento da informação em setores hospitalares e áreas afins é um 

componente essencial no processo de prestação de cuidados aos pacientes. O problema com o 

gerenciamento da informação tem sido ainda mais dificultado devido a um exponencial 

aumento na quantidade de dados a serem gerenciados, no número de profissionais que 

controlam os processos e nas demandas para o acesso em tempo real e rápida resposta 

(HANNAH, 2009).  

Segundo um relatório da Office of Techhnology Assessment, no ano de 1995, entre 12 

e 15% do gasto em saúde nos Estados Unidos era atribuído ao custo associado com o ato de 

lidar com a informação (HANNAH, 2009). Portanto, o custo de manutenção das informações 

tem sido o principal motivador para a implantação e uso de sistemas hospitalares. Em outra 

ponta, estima-se que o gasto com sistemas de informação representa entre 3 e 5% do 

orçamento operacional de uma organização em saúde, portanto de 3 a 5 vezes menor que o 

gasto com a manutenção da informação, o que encoraja e justifica ainda mais o uso de 

sistemas de informação hospitalar. 

Hoje os sistemas de informação em saúde, podem ser classificados em três tipos: 

1. Sistemas limitados quanto ao objetivo e ao escopo: O mais comum é o sistema 

isolado (stand-alone) como módulo, direcionado a uma área específica de aplicação. 

Nos hospitais, os sistemas incluídos nesse tipo são direcionados a laboratórios, 

controle financeiro, radiologia, eletrocardiograma, controle de funções pulmonares, 

entre outros; 

 

2. Sistemas de Informação Hospitalar: com frequência, consiste em uma rede de 

comunicação, um componente clínico, um administrativo e outro financeiro. O 

componente geral de comunicação integra essas três partes em um sistema de 
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informação mais coeso. Um sistema típico de informação hospitalar nessa categoria 

pode ter terminais de computadores em cada posto de enfermagem, assim como 

terminais que podem ser acessados em cada área do hospital. Os terminais são unidos 

por meio de um ou mais computadores de grande porte que podem estar no local ou 

remotos (HANNAH,2009). 

 

3. Sistemas Corporativos de Informação em Saúde: esses sistemas capturam e 

armazenam informações mais completas, provenientes da assistência à saúde contínua 

realizada por diferentes organizações, usando um modelo integrado de prestação de 

serviços. Esses registros são capturados e depositados em diversos tipos de mídia, 

incluindo som, imagem, animação e impressão. Os registros podem ser armazenados 

de modo central, em um formato total e abstrato, usando a abordagem de depósito ou 

armazém de dados (data warehouse).   

 

2.6 O CONTEXTO DA PSIQUIATRIA 

 

A psiquiatria trata dos possíveis distúrbios que um usuário psiquiátrico pode vir a ter. O 

primeiro registro de psiquiatria como ciência que trata com usuários portadores de distúrbios 

mentais data do Século XVII, mas só no século XIX é que surge no Brasil o primeiro hospital 

psiquiátrico (Ribeiro, 1999).  

 Por cerca de cem anos, a internação hospitalar era a base em que se sustentava o 

tratamento psiquiátrico no Brasil, onde os pacientes (hoje chamados de usuários) eram 

vigiados e custodiados, colaborando com a política de segregação e vigente no pensamento 

médico da época (Ribeiro, 1999). 

 Hoje a grande discussão é a respeito de determinar quem é doente mental e quem não 

é. Essa discussão, de acordo com Guimarães (2004), tem estimulado debates infindáveis.  

 Quando se chega a um diagnóstico médico de que um usuário de fato possui distúrbios 

e é classificado como louco, o senso comum diz que não se pode rotular, que de fato não se 

sabe o que é louco, mas na realidade usa-se muito o termo “fulano é louco” e na verdade estão 

xingando de louco. 

 Para levantar a possibilidade de um diagnóstico médico geral e, em particular, 

psiquiátrico, dois critérios devem ser considerados: critério estatístico e o valorativo.  Pelo 

critério estatístico, normal seria o mais frequente, ou seja, normal teria uma conotação 
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numérica, algo compatível com a maioria (Guimarães, 2004). Então, considera-se qual seria o 

comportamento, a atitude mental, o rendimento psíquico global mais comum, estatisticamente 

mais frequente.    

 No entanto, esse critério estatístico deve ser complementado por outro critério, porque 

sendo incomum não significa obrigatoriamente doente. Assim uma pessoa com QI acima da 

média, fora do padrão, não é uma pessoa doente. O termo doença implica em prejuízo, 

morbidade ou sofrimento. Então, além do critério estatístico, precisa-se do critério valorativo. 

 Assim, pelo critério valorativo podemos considerar doença a situação geralmente não-

normal que, invariavelmente, causa sofrimento. Em não havendo prejuízo ao indivíduo, aos 

seus semelhantes e ao sistema sociocultural, mesmo que o fato não seja “estatisticamente não-

normal”, não será doença.  

 Dessa forma, é para pessoas com algum sofrimento mental, não necessariamente fora 

do padrão, mas que possuem algum critério que cause sofrimento mental que a psiquiatria 

atua. 

 

2.7 Distúrbios Mentais 

 

A organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como sendo o estado completo de bem-

estar físico, mental e social. Portanto, tal conceito implica um critério de valores, já que lida 

com a idéia de bem-estar e mal-estar. Não existe uma definição universal de doença mental. 

Assim vamos considerar doença mental como sendo um estado incomum e mórbido da 

performance psíquica global de uma pessoa (Guimarães, 2004) e chamaremos de distúrbio. 

 Doenças apresentam características exatas, clínicas e físicas, diferentes de transtornos 

mentais que não apresentam causas determinadas ou clínicas, do tipo que se faz um exame e 

se conclui qual o problema que o paciente tem. 

 Dessa forma um médico psiquiatra, ao examinar um usuário, leva em consideração 

suas faculdades mentais e, através de perguntas, checa cada uma delas para se chegar a um 

diagnóstico. Na Figura 2.1 está exposto o diagrama que mostra a relação hierárquica das 

faculdades mentais. 

 Como exemplo, citaremos como o médico deve se portar durante a entrevista, ao 

checar as faculdades mentais “Consciência”, cuja classe na OntoPsic se chama Conscience, e 

a faculdade mental “Atenção” que na OntoPsic se chama Attention, segundo o protocolo 

sugerido pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo: 
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• A consciência deve ser interpretada como o grau de vigília de um paciente e 

pode ser dividida em vertical e horizontal.  

Vertical: é a nitidez das vivências psíquicas (grau de vigília). Pode estar 

preservada (consciente) ou rebaixada (obnubilação, sonolência, torpor e coma). 

Confusão mental diz respeito a qualquer grau de rebaixamento do nível de 

consciência com exceção do coma. 

Horizontal: é a amplitude da vigília – normal ou estreitamento da consciência 

(estados crepusculares: incapacidade de desviar consciência de determinado 

foco).   

• A atenção é a capacidade de direcionar ou focar a vida mental em 

determinados estímulos específicos. Pode ser dividida em voluntária e 

espontânea. 

Voluntária: capacidade de direcionar a vida mental voluntariamente para 

estímulo específico. Pode estar aumentada, normal ou diminuída.  

Espontânea: capacidade não intencional de redirecionar a vida mental para 

estímulos novos. Pode estar normal, aumentada ou diminuída. 
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Figura 2.1- Hierarquia da Classe Mental_Faculties 

    Assim, para cada faculdade mental existe um procedimento que deve ser seguido 

para, ao término dessa análise o médico psiquiatra chegar a uma conclusão do provável 

distúrbio apresentado pelo usuário. Dessa forma, fica latente que um médico pode chegar à 

conclusão que um usuário possui determinado distúrbio, enquanto outro médico pode chegar à 

conclusão que o usuário possui outro.  

 

 

2.8 Possíveis tratamentos 

 

Na psiquiatria existem dois tipos principais de tratamento, que são os tratamentos com drogas 

e os psicoterápicos - na OntoPsic essas classes são a Drugs e Psychotherapic. A Figura 2.2 

mostra a hierarquia de classe para a Classe Treatment. 
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Figura 2.2- Hierarquia da Classe Treatment 

 Deve-se observar que temos dois tipos básicos de tratamento: o tratamento com drogas 

e o tratamento com Psicoterápicos. O tratamento com drogas é exclusivo do médico 

psiquiatra, só esse profissional da saúde mental está habilitado a prescrever remédio para um 

usuário. Já o tratamento com psicoterápicos, representado na Ontologia pela Classe 

Psychoterapic, é o tipo de tratamento factível aos psicólogos, psicanalistas e também aos 

médicos. As duas classes de tratamento possuem subclasses mais específicas de acordo com o 

seu grau de especificidade, assim como consta na hierarquia de classes representada na Figura 

2.2.  
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2.9 Considerações Finais 

 

Este Capítulo abordou os principais conceitos a respeito do contexto da telessaúde, para isso 

passando por um histórico sobre a evolução dos sistemas de informação aplicados à saúde, em 

seguida introdução e explicação do que são sistemas de informações e seus tipos.   

 Também se fez a abordagem e explicações dos vários tipos de sistemas de informação 

em saúde, o que nos atenta para a grande aplicabilidade e crescimento que essa área tem e 

ainda proporcionará. Também abordou os principais conceitos da psiquiatria, apresentando 

exemplos de como o médico deve se portar durante uma entrevista ao usuário, ao analisar as 

faculdades mentais do mesmo, e quais são os possíveis tipos de tratamento. 

 No próximo capítulo trataremos do que vêm a ser ontologias, metodologias de 

desenvolvimento, aplicações e como podem ser utilizadas para representar informações da 

psiquiatria.   



 

3. ONTOLOGIAS 

 

3.1 Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados os princípios, conceitos fundamentais, benefícios, tipos de 

ontologias, principais linguagens de representação, algumas ferramentas para criação, edição 

e manutenção de ontologias e motores de inferência. É importante ressaltar que as tecnologias 

e metodologias utilizadas ao longo do desenvolvimento da ontologia proposta, tais como: 

Framework Protégé (Protégé, 2008), API Jena (API Jena, 2009) e a máquina de inferência 

Pellet (PELLET, 2009) serão tratadas nesse capítulo bem como a Engenharia de Ontologias 

com suas metodologias, métodos e processos de desenvolvimento. 

 Este capítulo está organizado da seguinte forma: Inicialmente apresenta-se uma 

discussão sobre a definição do termo ontologia e seus benefícios. Na seção 3.2 encontra-se a 

definição de Web Semântica, suas características e utilidade. As seções 3.3, 3.4 e 3.5 

descrevem respectivamente o Conceito de Ontologia, as Linguagens para a Implementação de 

Ontologias e Ambientes e Ferramentas para a Construção de Ontologias. Já a seção 3.6 trata 

do que vem a ser a Lógica de Descrição (DL). Nas subseções 3.7, 3.8 e 3.9 tratam 

respectivamente de Ambientes para Raciocínio Automático com Ontologias, depois a 

Engenharia de Ontologias e Metodologias e Processos de Desenvolvimento. Para finalizar o 

capítulo, na seção 3.10 faremos um estudo comparativo entre a Engenharia de Ontologia e a 

Engenharia de Software propriamente dita. E por fim a seção 3.11 apresenta as considerações 

finais do presente capítulo. 

 

3.2  Web Semântica 

 

De acordo com T. Berners-Lee et.al. 2001, a Web Semântica é apontada como a tecnologia 

que propicia uma revolução de novas oportunidades estendendo a Web clássica, provendo 

uma estrutura semântica para páginas Web, a qual permite que tantos agentes humanos quanto 

agentes de software possam entender o conteúdo presente em páginas Web. 

 Atualmente a Web pode ser definida como uma Web Sintática (BREITMAN et al., 

2005), onde as informações são trazidas para o computador e sua interpretação e 

identificação de informações relevantes é delegada aos humanos. Esse processo de 

identificação, classificação e avaliação das informações apresentadas requer grande esforço e 
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está sujeito a interpretações incorretas. Então a questão é: como os computadores podem fazer 

esse tipo de trabalho para nós humanos (BREITMAN et al., 2005)? 

 A resposta está na Web Semântica que, desde o artigo publicado por T.Berners-Lee et. 

al. 2001, vem se desenvolvendo e se mostrando capaz de solucionar problemas de 

classificação e descrição de cenários. Em um dos cenários apresentados no artigo, os autores 

simulam o agendamento de uma consulta médica para a mãe de um deles. Para esse cenário, 

algumas restrições são aplicadas, entre elas: a agenda de compromissos do filho, a localização 

geográfica do consultório, a qualificação do médico e se é um médico conveniado ao seu 

plano de saúde. Então, para ser capaz de solucionar o problema, o software deve ser capaz de 

negociar com diferentes partes: o médico, a agenda do filho, a especialidade médica entre 

outras. 

 No ano 2000, o W3C (World Wide Web Consortium) apresentou uma proposta 

(KOIVUNEN & MILLER, 2001) definindo algumas novas camadas para a Web, e sugerindo 

linguagens e padrões para as camadas da Web Semântica que foram propostas por Tim 

Berners-Lee e são apresentadas na Figura 3.1: 

 

 

Figura 3. 1 - As Camadas da Web Semântica. 

Fonte: ADAPTADO DE KOIVUNEN & MILLER, 2001. 
 

 Como pode-se observar na Figura 3.1 a arquitetura da Web Semântica segundo o W3C 

é composta por sete camadas, cada uma com uma tecnologia e ferramenta diferentes: 
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1. A camada base da arquitetura da Web Semântica é composta pela URI 

(Uniform Resource Identifier, Identificador Uniforme de Recursos) e 

UNICODE que são padrões para a descrição e estabelecimento de 

identificadores universais do recurso e códigos internacionais de dados 

(SEGUNDO, 2003) e são responsáveis pelo estabelecimento de uma 

identificação mínima dos recursos na rede; 

2. A segunda camada é a Camada Sintática e é composta pela linguagem XML, 

pelo uso de namespaces e pelo XML Schema, essa camada é responsável pelo 

estabelecimento correto da sintaxe de descrição dos dados; 

3. Camada de dados: é uma camada que está diretamente relacionada com a 

representação, o processamento e a codificação dos metadados. Por isso estão 

presentes nessa camada a arquitetura de metadados RDF e o RDF Schema, que 

são ferramentas responsáveis por expressar significados e promover a 

interoperabilidade entre metadados e padrões ou formatos de metadados 

(SEGUNDO et al., 2003); 

4. A quarta camada é a Camada de Ontologia ou do Vocabulário Ontológico e é a 

camada responsável pelo estabelecimento do significado dos dados, isto é, pelo 

estabelecimento da semântica dos dados descritos e representados pelos 

metadados. Ontologias presentes nessa camada estabelecem não só os 

esquemas ontológicos a serem seguidos por certa comunidade, mas também as 

definições de significados dos conceitos a serem utilizados para a 

representação de um recurso; 

5. A Camada Lógica é a quinta camada do modelo do W3C e é esta a camada que 

pode comprovar o potencial da Web Semântica, pois teve como base as 

camadas responsáveis pela estruturação, representação e estabelecimento 

semântico dos dados.  Essa camada é responsável por proporcionar uma busca 

e recuperação mais eficientes devido o uso de agentes, regras e mecanismos de 

inferência sobre os dados e metadados.  

6. A sexta camada é a Camada de Prova e é responsável pelo intercâmbio entre 

agentes, está relacionada com as diversas definições lógicas estabelecidas na 

camada lógica que serão processadas pelos agentes para a construção da prova; 
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7. A última camada da Web Semântica é a Camada de Validação (trust) e é 

responsável pelo estabelecimento de autenticidade, confiabilidade e validade 

dos dados na Web Semântica (SEGUNDO, 2003). Essa camada fornecerá aos 

agentes que raciocinam sobre os dados a garantia de que a informação ou 

recursos informacionais recuperados são verdadeiros e autênticos. 

De acordo com Freitas (2003) a camada de Ontologias é a mais importante e a mais 

pesquisada da Web Semântica e seu conceito será melhor apresentado na seção posterior. Essa 

camada é a responsável por oferecer a expressividade e lógica necessárias a representação do 

conhecimento ou ontologia. 

 
3.3 O Conceito de Ontologias 

 

A palavra ontologia vem do grego Ontos (começo) + logos (palavra) e significa o estudo das 

palavras. Esse termo foi introduzido na filosofia no século XIX por filósofos alemães para 

distinguir o estudo da origem com o estudo das variações das palavras (BREITMAN et al., 

2005). 

 De acordo com Gruber (1993), uma ontologia é uma especificação formal e explícita 

de um conceito compartilhado. Nesse contexto, o termo explícita significa que o elemento 

deve ser claramente definido, e formal significa que a especificação deve ser possível de ser 

processada por uma máquina, ou seja, nessa visão, uma ontologia é a representação do 

conhecimento de um domínio, onde objetos e relacionamentos são descritos por um 

vocabulário (BREITMAN et al, 2005). 

No início dos anos 80 o termo ontologia ganhou um significado específico em áreas 

como Inteligência Artificial (IA) especificamente com pesquisadores da área de 

Representação do Conhecimento, Teoria de Banco de Dados e computação linguística 

(WELTY e GUARINO, 2001), podendo ser interpretado como o conjunto de entidades com 

suas relações, restrições, axiomas e vocabulários (AZEVEDO, 2008). 

John Sowa, em 1997 definiu, em um estudo, que o objetivo de uma ontologia é 

categorizar as coisas existentes ou as que podem existir em um domínio. E essa categorização 

das coisas de um domínio é um catálogo de tipos de coisas assumidas em um domínio de 

interesse D sob perspectiva de uma pessoa que usa uma linguagem L com o propósito de falar 

sobre D. Os tipos em uma ontologia representam os predicados, as palavras representam os 
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sentidos ou conceitos e relacionamentos de tipos da linguagem L quando usada para discutir 

tópicos do domínio D. 

 Na Figura 3.2 abaixo, pode-se ver o exemplo de ontologia, onde parte-se de conceitos 

subjetivos com sucessivas especializações, chegando a classes de interesse que podem ainda 

ser especializadas. 

 

Figura 3. 2- Representação de Uma Ontologia 

Fonte: Breitman et al, 2005 
 

 As ontologias fornecem um vocabulário comum para a representação do 

conhecimento. Portanto, caso exista uma ontologia que modele adequadamente determinado 

domínio do conhecimento, esta pode ser compartilhada e reutilizada por pessoas que 

desenvolvam aplicações dentro desse contexto. 

 Ontologias pré-construídas sobre determinados domínios têm sido bastante 

reutilizadas e passam a representar um papel fundamental como fornecedoras de 

conhecimento para a inferência dinâmica realizada por agentes inteligentes. O 

desenvolvimento de Ontologias se assemelha ao mesmo processo de desenvolvimento 

utilizado nos sistemas especialistas e baseados em conhecimento, necessitando que um 

especialista do domínio de conhecimento em questão acompanhe o processo de 

desenvolvimento da ontologia, validando assim seus conceitos e seus relacionamentos 

(FREITAS, 2003). 
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3.3.1 Tipos de Ontologias 

 

Na literatura encontram-se diversas classificações para ontologias, que ocorrem de acordo 

com seu grau de genericidade ou especificidade. Guarino (1998) destaca pelo menos três tipos 

de ontologias que estão relacionadas aos diferentes níveis de dependências, de acordo com 

sua tarefa e de sua aplicabilidade. Assim: 

• Ontologias Genéricas ou Nível Topo: descrevem conceitos gerais, tais como, espaço, 

matéria, tempo, problema, objeto, evento, ação, etc., que são independentes de um 

problema ou domínio particular; 

• Ontologias de Domínio: descrevem o vocabulário relacionado a um domínio 

específico, como, por exemplo, medicina, direito, etc., através da especialização dos 

termos estabelecidos na ontologia de nível topo. A OntoPsic é classificada com uma 

ontologia desse tipo; 

• Ontologias de Tarefa: descrevem um vocabulário para realizar tarefas específicas ou 

atividades; 

• Ontologias de Aplicação: descrevem o vocabulário relacionado a uma tarefa genérica 

ou específica, através da especialização de conceitos definidos nas ontologias 

genéricas, ou seja, expressam conceitos sobre a solução de problemas independentes 

do domínio em que ocorram. 

 

Embora a classificação de ontologias segundo Guarino seja uma classificação amplamente 

difundida e conhecida, não concordamos completamente com ela, pois entendemos que 

Ontologia de Tarefa e Ontologia de Aplicação são na realidade o mesmo tipo de ontologia já 

que ambas servem para descrever um vocabulário relacionado a uma tarefa. 

Na Figura 3.3 abaixo, podemos visualizar melhor a hierarquia dos tipos de ontologias, 

segundo a classificação de Guarino. 
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Figura 3.3- Classificação de Ontologias, segundo Guarino 

Fonte: Breitman et. al., 2005 
 

 Existem outros tipos de ontologias diferentes das quatro categorias apresentadas 

anteriormente tais como: Ontologias Terminológicas, Ontologias de Modelagem do 

Conhecimento, Ontologias Genéricas e Ontologias semi-formais. 

 Para Guizzardi (2000), as ontologias de domínio são construídas para serem utilizadas 

em um micro mundo. É o tipo mais comumente desenvolvido, sendo que diversos trabalhos 

são encontrados na literatura, enfocando áreas como química, modelagem de 

empreendimento, design, medicina, modelagem de processo de software, biologia molecular e 

bioquímica e ciência dos materiais, entre outros. 

 Ainda segundo Guizzardi (2000), a pesquisa enfocando ontologias genéricas procura 

construir teorias básicas do mundo, de caráter bastante abstrato, aplicáveis a qualquer domínio 

(conhecimento de senso comum). Tipicamente, ontologias genéricas trazem definições 

abstratas necessárias para a compreensão do mundo, tais como coisas, estado, evento, 

processos, ação e seres. Um exemplo desse tipo de ontologia é representada na Figura 3.4. 
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Figura 3.4- Ontologia Genérica 

Fonte: Russel, Norvig, 2003 
 

 Para o desenvolvimento da OntoPsic, foi considerada a classificação proposta por 

Guarino (1998), sendo então classificada como uma ontologia de domínio, por possuir 

conceitos genéricos de um domínio do conhecimento, podendo ser especializada por 

ontologias de aplicação ou tarefa e também estendidas por ontologias genéricas ou nível topo. 
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3.3.2 Benefícios do Uso de Ontologias 

 

As ontologias fornecem um vocabulário comum para a representação do conhecimento de 

determinado domínio, portanto, se este conhecimento for modelado de forma correta pela 

ontologia, esta poderá ser reusada e compartilhada por desenvolvedores de atuação desse 

determinado domínio. Inúmeras são as vantagens de se utilizar ontologias, dentre elas 

destacamos as seguintes (AZEVEDO et al., 2008) (FREITAS, 2003): 

 

• Ontologias fornecem vocabulário único para representação do conhecimento, evitando 

assim interpretações ambíguas; 

• Ontologias permitem o compartilhamento de conhecimento. Portanto, uma ontologia 

bem modelada e especificada pode ser usada por pessoas que desenvolvam aplicações 

desse domínio.  

• Uma ontologia fornece a descrição exata do conhecimento, diferente da linguagem 

natural, em que as partes podem ter semânticas totalmente diferentes, conforme o seu 

contexto. Portanto não existe o gap semântico existente na linguagem natural; 

• Semântica Computacional: Uma ontologia provê uma coleção estruturada de termos, 

definições formais para prevenir interpretações errôneas de conceitos, restrições 

formalmente definidas através de axiomas. (FREITAS, 2003); 

• É possível fazer o mapeamento da linguagem da ontologia sem que com isso seja 

alterada a sua conceitualização, portanto uma mesma conceitualização pode ser 

expressa em várias línguas; 

• Pode ser possível estender o uso de uma ontologia genérica de forma que ela se adeque 

a um domínio específico. Por exemplo, se alguém precisa de uma ontologia sobre 

bicicletas para construir uma aplicação e só encontra uma ontologia sobre o domínio 

genérico de veículos, pode-se utilizar essa ontologia estendendo-a para o domínio 

específico da aplicação (GUIMARÃES, 2002); 

• Pode-se traduzir entre diversas linguagens e formalismos de representação do 

conhecimento. Facilita o reuso de conhecimento, e pode vir a permitir comunicação 

entre agentes em formalismos diferentes.  

• O acesso on-line a servidores de ontologias capazes de armazenar milhares de classes 

e instâncias servindo a empresas ou grupos de pesquisa, e que podem funcionar como 
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ferramentas para manter a integridade do conhecimento compartilhado entre elas, 

garantindo um vocabulário uniforme (FREITAS, 2003). 

Recentemente o uso de ontologias tem se popularizado através de diversas áreas da 

Ciência da Computação, tais como: Engenharia de Software, Banco de Dados e Sistemas de 

Informação. E provavelmente um dos principais responsáveis por esse fenômeno tenha sido 

Tim Berners-Less, através do que ele chamou de Web Semântica (T. BERNERS-LEE et al, 

2001). 

Em Sistemas de Informação em Saúde, ontologias têm sido aplicadas no contexto da 

classificação, representação e definição exata do conhecimento, assim evitando possíveis 

ambiguidades e tomadas incorretas de decisões, o que no âmbito da saúde humana torna-se 

um grande fator de risco. 

 

3.4 Linguagens para Implementação de Ontologias 

 

Atualmente existem várias linguagens para implementação de Ontologias. Nesta seção 

descreveremos algumas das principais linguagens para representação, busca e inferência no 

contexto de Ontologias. 

 As linguagens para descrição de ontologias, ODL (Ontology Description Languages), 

foram desenvolvidas especificamente para definir ontologias, e recentemente receberam 

grande atenção dada a urgência de desenvolvimento que a Web Semântica exigiu 

(BREITMAN et al., 2005). Na Figura 3.4 observam-se algumas das principais linguagens de 

representação de ontologias para Web Semântica. 

 

 

Figura 3.4-Linguagens de Representação de Ontologias 

Fonte: KOIVUNEN & MILLER, 2001. 
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3.4.1 XML E XML SCHEMA 

 

A XML (eXtensible Markup Language, Linguagem Extensível de Marcação), é uma 

tecnologia para criar linguagens de marcação que descrevem dados de praticamente qualquer 

tipo de uma forma estruturada (DEITEL, 2003). A linguagem RDF (Resource Description 

Framework, Arcabouço de Descrição de Recurso), que é uma linguagem de representação de 

informações sobre recursos na Web, e que em uma seção posterior será apresentada de forma 

mais detalhada, é definida sobre XML (AZEVEDO, 2008). 

 XML é um padrão aberto, que foi crescendo com o advento da web e a necessidade de 

ultrapassar os obstáculos e limitações que a HTML (HyperText Markup Language, 

Linguagem de Marcação) impunham. XML possibilita a flexibilização das tags do HTML, o 

que torna a linguagem XML como a primeira linguagem que torna os documentos legíveis 

para as pessoas e manipuláveis por computadores, um resultado obtido por meio de um 

conjunto de marcas (tags) que é mais poderoso, flexível e extensível que o de HTML 

(DEITEL, 2003). 

 Pode-se destacar na linguagem XML, a independência dos dados, a separação do 

conteúdo e sua apresentação como características essenciais. Já que documentos XML 

descrevem dados, podemos concluir que ele pode ser processado por um aplicativo 

(computador). E XML Schema é utilizado para descrever a estrutura de um documento XML. 

Apesar de aplicações computacionais processarem esses documentos, esta linguagem 

descreve a estrutura sintática apenas. Por essa razão, uma nova camada é indispensável para 

definir a estrutura semântica, e essa estrutura é a RDF (Resource Description Framework). 

 

3.4.2 RDF e RDF SCHEMA 

 

RDF (Resource Description Language, Linguagem de Descrição de Recursos) (MANOLA, 

2003), é uma linguagem de propósito geral para representação de informações sobre recursos 

na Web. Essa linguagem tem a pretensão de representar metadados sobre recursos da Web, 

porém RDF também pode ser usada para representar informações sobre objetos quando estes 

não puderem ser diretamente obtidos da Web. Essa linguagem permite aos computadores 

representar e compartilhar dados semânticos na Web (MANOLA, 2003). 

 RDF possui várias aplicações nas mais diversas áreas da Web: nos mecanismos de 

busca de sites, para melhorarem sua eficiência e qualidade, no comércio eletrônico, em 
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aplicações médicas, onde é preciso ter uma descrição correta e não ambígua de qualquer 

termo médico. É bastante útil também em outras aplicações que estão fora do escopo da Web, 

como recursos multimídias em geral, bibliotecas digitais e outras (AZEVEDO, 2008).  A RDF 

em si é uma linguagem simples que é capaz de fazer relacionamentos entre informações, 

porém ainda é necessário um meio para definição de dados. E RDF Schema (BRICKLEY, 

2000) foi criada pelo W3C com essa finalidade.  

A RDF Schema oferece primitivas para modelar hierarquia de classes e propriedades. 

E pode ser entendida como uma espécie de dicionário onde são definidos os termos que serão 

utilizados em declarações RDF. A especificação da RDF Schema do W3C fornece os 

mecanismos necessários à definição de elementos, de classes de recursos, de possíveis 

restrições de classes e detecção de violação de restrições (LIMA, 2001).  

  

3.4.3 Oil e Oil-DAML 

 

Oil (Ontology Inference Layer, Camada de Inferência para Ontologias) é resultado do On-To-

Knowledge Project, projeto patrocinado pela comunidade Européia e que envolve grande 

número de universidades da Europa.  Oil é uma formalidade semântica baseada na descrição 

lógica e que deve ter um eficiente mecanismo de inferência que permita verificar a 

consistência da ontologia desenvolvida. 

 A vantagem da Oil é fornecer uma linguagem de representação que do conhecimento 

que combina lógica de descrição, sistemas baseados em frames e linguagens Web como 

linguagens das quais são baseadas sua sintaxe: XML e RDF (AZEVEDO, 2008). 

 Praticamente ao mesmo tempo em que a Oil era desenvolvida, a DARPA (Defense 

Advanced Research Projects Agency, Agência Avançada de Projetos de Pesquisa de 

Segurança) patrocinou o Programa DAML (DARPA Agent Markup Language) (BREITMAN 

et. al., 2005). O objetivo do DAML era concentrar esforços no desenvolvimento de uma 

linguagem que estendesse o RDF e RDF Schema, com ferramentas que usassem o conceito de 

Web Semântica. A primeira versão da DAML saiu em agosto do ano 2000. 

 Essa duas linguagens foram agrupadas em uma única, que foi chamada de DAML + 

Oil, no início de 2001.  Essa linguagem foi submetida ao W3C (World Wide Web Consortium, 

Consórcio Mundial da Internet) como ponto inicial da WebOnt (Web Ontology Working 

Group, Grupo de Trabalho de Ontologias), cuja proposta de trabalho era definir uma nova 

linguagem de descrição para a Web Semântica.    
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3.4.4 OWL 

 

OWL (Web Ontology Language, ou Linguagem de Ontologias para Web) (SMITH et al., 

2003), descreve classes, propriedades, e relacionamentos entre objetos com o objetivo de 

facilitar e permitir a interoperabilidade do conteúdo da Web (BREITMAN et al., 2005). OWL 

é o resultado do Web Ontology Working Group e dissidentes do DAML + Oil que se fundiram 

do DAML e Oil. 

 OWL é definida como um vocabulário, assim como são RDF e RDF Schema, porém 

com uma rica semântica. OWL é classificada em três categorias em ordem crescente de 

expressividade (BREITMAN et al., 2005), são elas: 

 

• OWL Lite: É uma linguagem que oferece forma de representação entre hierarquias de 

classes e suas propriedades, porém essa categoria impõe certas limitações, como por 

exemplo, a impossibilidade de relacionamento de uma classe com outra.  

• OWL DL: É um incremento da OWL Lite, e é baseada na lógica de descrição, 

portanto podem ser construídas por união, interseção, complemento, pela enumeração 

de instâncias e podem ter disjunções (AZEVEDO, 2008).  OWL DL permite a 

verificação de satisfação de conceitos e classificação de hierarquias. Garante a 

completude, decidibilidade e toda a expressividade da lógica de descrições. 

• OWL Full: É a linguagem completa, sem limitações, porém ignora problemas de 

decibilidades. OWL Full pode ser vista como uma extensão do RDF, considerando 

que OWL Lite e OWL DL são extensões restritas do RDF.  

Se fizermos uma avaliação mais detalhada, podemos concluir que todo OWL (Lite, 

DL, Full) é um documento RDF/XML; Todo documento RDF/XML é um documento OWL 

Full; Porém nem todo documento RDF/XML são documentos OWL DL ou OWL Lite 

(BREITMAN et al., 2005). 

Para a OntoPsic a linguagem utilizada foi a OWL DL. Os componentes OWL são: i) 

Classe: representam conceitos atômicos; ii) Propriedades: representam relações binárias entre 

conceitos; e iii) Indivíduos: representam valores de um dado domínio. Além disso, 

construtores e axiomas são definidos na OWL DL, como apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2, 

respectivamente (COSTA et al, 2007). 
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Tabela 3.1: Construtores OWL 

 

 

 
Tabela 3.2: Axiomas OWL 

Axioma DL Sintaxe Exemplo 
subClassOf C1 ⊑ C2 Human ⊑ Animal ⊓ Biped 

equivalentClass C1 ≡ C2 Man ≡ Human ⊓ Male 

disjointWith C1 ⊑ ￢C2 Male ⊑ ￢ Female 

sameIndividualAs {x1} ≡ {xn} Universidade Federal de Pernambuco ≡ UFPE 

differentFrom {x1} ⊑ ￢{xn} {John} ≡ {Joseph} 
subPropertyOf P1 ⊑ P2 hasDaughter ⊑ hasDaughters 

equivalentProperty P1 ≡ P-
2 Cost ≡ Price 

inverseOf P1 ≡ P−2 hasDaughters ≡ hasSons− 

transitiveProperty P+
1 ⊑ P2 Ancestral+ ⊑ Ancestral 

functionalProperty ⊤ ⊑≤ 1P ⊤ ⊑≤ 1hasMother 

inverseFunctionalP
roperty 

⊤ ⊑≤ 1P− ⊤ ⊑≤ 1hasSSN− 

 
  

 Os construtores e axiomas apresentados são suficientes para que a OntoPsic fosse 

desenvolvida de forma coerente e respeitando as normas para uma boa ontologia. Nos 

próximos tópicos, comentaremos sobre os principais Ambientes e Ferramentas para a 

Construção e Edição de Ontologias. Dando maior ênfase ao ambiente usado no 

desenvolvimento da OntoPsic. 
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3.5 Ambientes e Ferramentas para a Construção e Edição de Ontologias 

 

O desenvolvimento de uma ontologia é um processo não trivial, complexo, caro e com várias 

etapas, que vão desde a modelagem até avaliação e documentação da Ontologia. E para 

auxílio ao desenvolvimento de uma Ontologia existem várias ferramentas, que colaboram 

para que o seu desenvolvimento tenha um ganho significativo.  Freitas (2003) destaca que 

vários ambientes para a manipulação de ontologias estão sendo criados não apenas com o 

intuito de auxiliar e facilitar o seu desenvolvimento, mas com o objetivo de “disponibilizar 

ontologias públicas para reuso e extensão, integrando diferentes grupos de pesquisa, amiúde 

distantes geograficamente, que pesquisem sobre as mesmas áreas afins”. 

 Freitas destaca ainda algumas características básicas que as ferramentas para o 

desenvolvimento de ontologias devem possuir, como: usabilidade, portabilidade, 

interoperabilidade, extensibilidade, entendimento intuitivo da interface, visibilidade gradativa, 

interfaces gráficas, conexão e repositórios, organização de arquivos gerados e documentação 

de alterações e suporte a trabalho cooperativo. 

 Nas subseções a seguir serão apresentadas algumas dessas ferramentas, linguagens e 

frameworks utilizados no desenvolvimento da OntoPsic, que é a Ontologia proposta nesse 

trabalho e que será apresentada no capítulo seguinte. 

 

3.5.1 OntoEdit 

 

OntoEdit (ONTOPRISE, 2003) é um ambiente de engenharia de Ontologias que suporta o 

desenvolvimento e manutenção de ontologias de forma gráfica. Essa ferramenta permite ao 

usuário editar a hierarquia de classes, cujos conceitos podem ser abstratos ou concretos. Com 

essa ferramenta, o engenheiro de Ontologia pode desenvolver a hierarquia dos conceitos, 

propriedades e axiomas tão independentes quanto seja possível da linguagem de representação 

concreta (FELICISSIMO et al., 2003). 

 Na OntoEdit é armazenado o modelo conceitual da ontologia de forma que seja 

possível fazer a transformação dessa representação conceitual para a maioria das linguagens 

de representação de ontologias, como RDF, XML, DAML+OIL ou FLogic. A fase de 

avaliação em ontologias serve para verificar a utilidade do desenvolvimento da ontologia e do 

seu ambiente de software associado. Nela, o engenheiro de ontologia checa se a ontologia 
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correspondente corresponde às especificações do documento de requisitos (FELICISSIMO et 

al., 2003). 

 Na Figura 3.6 podemos observar a interface gráfica na OntoEdit. No canto esquerdo 

observamos a hierarquia de classes e subclasses, no centro os atributos, e no canto direito as 

regras da Ontologia. 

 

 

Figura 3.6- Interface do OntoEdit 

Fonte: Site oficial do OntoEdit, disponível em http://www.ontoknowledge.org/.  
Acessado em abril de 2010 

 

3.5.2 NeOn Toolkit 

 

O NeOn Toolkit é um ambiente para engenharia de ontologias e seu projeto começou em 

março de 2006. Esse projeto tem a participação de 13 parceiros europeus e tem o objetivo de 

desenvolver o ambiente para que possa ser usado em larga-escala em projetos semânticos em 

organizações distribuídas (ERDMANN et al., 2009). 

 O NeOn Toolkit é um ambiente que está ganhando cada vez mais usuários por possuir 

uma interface amigável, grande quantidade de plug-ins e documentação, com listas de 

discussão, tutoriais, Fóruns e Bug Reporting ou relatório de eventuais problemas..  
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 Na Figura 3.7 podemos ver a interface do NeOn Toolkit. A ferramenta possui alguns 

recursos importantes, como assistente para a criação de ontologias, onde podemos escolher a 

linguagem de desenvolvimento da ontologia, FLogic, OWL ou RDF, bem como a camada de 

consistência que será usada, RAM (RAM, 2009), Oracle (ORACLE, 2009), H2 (H2, 2009) ou 

CollaborationServer. 

 

 

Figura 3.7- Interface do NeOn ToolKit 

 

3.5.3 O FrameWork Protégé 

 

O FrameWork Protégé é um ambiente completo para criação, edição de ontologias e bases de 

conhecimento. Seu desenvolvimento foi iniciado no ano de 1997, na Universidade de 

Stanford, por pesquisadores do Stanford Center Medical Informatics (SMI, 2006) - 

Departamento de Informática médica de Stanford, cujo principal objetivo é o de auxiliar 

desenvolvedores e especialistas na modelagem de aplicações baseadas em conhecimento 

utilizando ontologias. 

 Este framework é um dos mais usados no mundo e atualmente conta com uma 

comunidade de 122.000 usuários registrados ao redor do mundo, que são principalmente 

usuários acadêmicos, órgãos governamentais e grandes corporações, que usam o Protégé em 
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diversas áreas como bioinformática, telessaúde, inteligência artificial e aplicações 

corporativas. Atualmente se encontra disponível para download a versão 3.0 (PROTÉGÉ, 

2009). 

 O framework Protégé é usado por desenvolvedores de sistemas e especialistas do 

domínio para construir sistemas baseados em conhecimento, por oferecer vantagens como 

(COSTA et al., 2007): 

• Ser software livre; 

• Código aberto; 

• Pode ser exportado em uma série de formatos, como RDF(S), OWL, XML 

Schema, e outros; 

• Desenvolvido em Java; 

• Gera automaticamente códigos Java beans das Ontologias, dos quais podem ser 

utilizados em desenvolvimentos de aplicações específicas para aquela 

Ontologia; 

• É extensível e disponibiliza um ambiente baseado em plug-ins, tornando-o 

flexível para o desenvolvimento de uma aplicação e rápida prototipação; 

• O número de plug-ins para uso é de 90 aproximadamente; 

• Possuir vasta documentação do site oficial do projeto; 

• Possuir listas de discussão e uma equipe de desenvolvimento trabalhando no 

desenvolvimento e manutenção do projeto, dando continuidade a geração de 

novas versões; 

• Possuir uma conferência dedicada com discussões sobre a ferramenta Protégé. 

Para o desenvolvimento da OntoPsic foi utilizada a versão 3.4 beta do Protégé.  Na 

Figura 3.8 é ilustrado a interface do FrameWork Protégé, a janela onde mostra o código 

RDF/XML da OntoPsic. 

Existem diversos outros ambientes e ferramentas para edição, manipulação, avaliação 

e modelagens de Ontologias, tais como: WebOnto (WebOnto, 2009), SNOBASE 

(SNOBASE, 2008), KAON (KAON, 2010), OntoRama (OntoRama, 2009) entre Outras. 

Como utilizamos o FrameWork Protégé para a construção da OntoPsic, demos uma ênfase 

maior a essa ferramenta. 
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Figura 3.8- Tela do FrameWork Protégé 

 

3.6 Lógica de Descrição  

 

Lógica de Descrição (DL) é uma variante da Lógica de Primeira Ordem. Esta lógica envolve 

uma família de linguagens que podem ser usadas para representar o conhecimento de um 

universo de discurso. Basicamente, esta lógica descreve o mundo por intermédio de 

predicados unários (conceitos atômicos), predicados binários (regras atômicas), construtores e 

axiomas. 

 Lógica de Descrição possui muitas características que fazem desta lógica um recurso 

poderoso para investigação de problemas ontológicos como, a definição de indivíduos, a sua 

natureza, especialização dos conceitos (relação é-um) e aspectos da relação todo-parte. 

 Entre tantas características, destaca-se como primeira grande característica estar 

presente na forma de representar nichos de um domínio. Em uma base de conhecimento, é 

possível observar uma distinção clara entre o conhecimento sobre o domínio do problema e o 

conhecimento de um problema particular. De forma semelhante, em uma base do 

conhecimento DL existem dois outros componentes: TBox e  Abox. 

• TBox (terminological Box): representa axiomas sobre os conceitos da 

ontologia, como também as características gerais dos conceitos de um domínio. 
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• ABox (Assertional Box): contém o conhecimento que especifica os indivíduos 

do domínio. 

 

A distinção entre TBox e ABox permite especificar vários ABoxes para uma TBox, 

assim oferecendo a possibilidade de enriquecer a representação do domínio em questão.  

Ainda temos que DL também pode ser usada como uma linguagem de modelagem 

pois possui uma semântica intuitiva e uma sintaxe que se assemelha com a linguagem natural. 

F. Baader (2003) destaca como exemplo dessa característica na linguagem do cotidiano em 

(S. STAAB e R. STUDER, 2003).  “Um jogador de futebol é aquele namorado com uma loira 

e que não tem filhos”. Em DL, usando predicados unários, binários, construtores e axiomas 

teríamos: 

( )( )temFilhotaMulherBonimnamoradoCoFemeaHumanoebolJogadorFut ¬∧∃∧¬∧≡ .   

 Portanto JogadorFutebol é um predicado unário, namoradoComMulherBonita é um 

predicado binário, ^, ¬, ᴲ, ≥ e ∀ são exemplos de construtores e ≡ é um exemplo de axioma. 

 E tem-se como terceira grande característica da DL facilitar a investigação de 

problemas ontológicos referentes a pesquisas que conquistam cada vez mais resultados 

teóricos e práticos como é o caso dos sistemas de representação do conhecimento baseados 

em DL. 

 Nas seções subsequentes serão apresentados raciocinadores formalmente bem 

definidos com complexidade e decibilidade bem estudados. 

 

3.7 Ambientes para Raciocínio Automático com Ontologias 

 

Ambientes para Raciocínio Automático, Máquinas ou Motores de Inferência, são programas 

de computador que geram hipóteses a partir das informações constantes nas bases de 

conhecimento. Motores de Inferência possuem como objetivo avaliar a consistência de uma 

ontologia, a máquina se responsabiliza pela sequência de ações que deverão ser encadeadas 

ou pela sequência de regras aplicadas.  

 Nas subseções seguintes, comentaremos sobre alguns desses motores de inferência, 

mais precisamente sobre o FaCT (Fast Classification of Terminologies, Classificação Rápida 

de Ontologias) (HORROCKS, 1999), o Pellet, sobre SPARQL e sobre o Framework Jena. 
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3.7.1 FaCT 

 

É um sistema de raciocínio automático para ontologias escrita em Lógica Descritiva que 

permite executar tanto a classificação de ontologias como a verificação de consistência de 

classes (AZEVEDO, 2008). 

 O FaCT é um software escrito em Common Lisp e que funciona em muitos sistemas 

operacionais que possuem a suite LISP disponível. Seu código-fonte está regido pela Licença 

de Software Livre e pode ser encontrado em http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/. 

 

3.7.2 Pellet 

 

É um mecanismo de inferência para OWL DL desenvolvido em Java e que está regido por 

dois tipos de licença, uma para aplicações Open Source e outra para aplicações fechadas ou 

proprietárias (PELLET, 2009).  O Pellet tem a capacidade de avaliar ontologias criadas em 

OWL DL. 

 A máquina de inferência Pellet utiliza jargões da lógica de descrição para analisar a 

expressividade e as características de uma ontologia que são (MARTIMIANO, 2006): 

• ABox (Assertional Box) – Contêm o conhecimento  que especifica os 

indivíduos do domínio; 

• TBox (Terminological Box) – Representa tanto os axiomas sobre os conceitos 

da ontologia, como também as características gerais dos conceitos de um 

domínio; 

• KB (Knowledge Base) – Representa a base de conhecimento. É a combinação 

entre ABox e TBox.  

A partir de uma máquina de inferência como Pellet é possível avaliar se a ontologia 

está de acordo com os serviços de inferência definidos pela lógica de descrição (DL), tais 

como (AZEVEDO, 2008): 

• Consistência: garantir que a ontologia não possua fatos contraditórios 

avaliando a consistência de um ABox com relação a um TBox; 

• Classificação: determinar a hierarquia de conceitos da ontologia; 

• Realização:  encontrar as instâncias de um indivíduo na base de 

conhecimento. 
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3.7.3 SPARQL 

 

A SPARQL (SPARQL, 2009) é a tecnologia de buscas para a Web Semântica e foi 

desenvolvida com o objetivo de permitir a busca de informações em diferentes tipos de fontes 

de informação, independente do formato dessas informações, portanto é uma linguagem de 

consulta para repositório RDF (Resource Description Framework) e possui uma sintaxe 

semelhante a linguagem SQL (Structured Query Language). Como RDF é um grafo rotulado 

e direcionado para a representação de informações na Web, essa especificação define a 

sintaxe e semântica da linguagem de consulta SPARQL (AZEVEDO, 2008). 

 Um grafo RDF é um conjunto de triplas, onde cada tripla consiste de um sujeito 

(recurso), predicado (propriedade) e objeto (recurso ou literal). 

 Como exemplo consideremos a seguinte sentença: O NUTES/HC/UFPE coordena o 

Projeto RedeNutes-PE. Então temos: 

• Sujeito: ProjetoRedeNutes-PE 

• Predicado: Coordena 

• Objeto: Nutes/HC/UFPE 

 

Em RDF, teríamos a mesma sentença escrita na forma: 

 

<rdf:RDF xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1236979030.owl#" 

     xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1236979030.owl" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#" 

     xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

     xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

    <owl:Ontology rdf:about=""/> 

    <owl:ObjectProperty rdf:ID="Coordena"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="#NUTES"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="#RedeNutes-PE"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

    <rdfs:Class rdf:ID="NUTES"/> 

    <rdfs:Class rdf:ID="RedeNutes-PE"/> 

</rdf:RDF> 
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Em relação à sentença anterior, graficamente teremos: 

 

 

Figura 3.9-Relacionamento com Sujeito, Predicado e Objeto 

 Através da linguagem de consulta SPARQL é possível extrair informações sobre 

valores de atributos, subgrafos RDF e construir novos grafos RDF baseados nos resultados de 

consultas. Os resultados das consultas podem ser ordenados e restringidos de diferentes 

formas (SPARQL, 2007). 

 Para responder a questão de competência “Qual Grupo de Pesquisa Fabrício Dias 

participa?”, a consulta em SPARQL deve ser definida como se segue: 

 

SELECT ?GrupoPesquisa WHERE 
{?GrupoPesquisa:Participa:FabrícioDias} 
 
 

3.7.4 Framework Jena 

 

Jena é um framework Java utilizado na construção de aplicações Web Semântica e para 

manipulação dinâmica de modelos RDF, prover um ambiente programático para RDF, RDFS, 

OWL, SPARQL e ainda inclui um motor de inferência baseado em regras (JENA, 2006). Para 

Costa (COSTA et al., 2007) o framework Jena é utilizado por desenvolvedores na construção 

de sistemas baseado em conhecimento por possuir as seguintes características: 

• Ser Open –Source; 

• Ser escrito em Java; 

• Existir um grande número de aplicações já escritas utilizando Jena; 

• Possui vasta documentação; 

• Possui lista de discussão e desenvolvedores trabalhando em novas versões. 

 Jena, disponibiliza ainda uma API para uma RDF e OWL. A API RDF possui 

diversas classes para criação e manipulação de grafos RDF. 
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3.8 Engenharia de Ontologias 

 

Gruber define ontologia como sendo uma “especificação explícita de uma conceitualização”. 

Então, as principais razões para a construção de ontologias são o compartilhamento de 

informações e a possibilidade de reuso do conhecimento em um domínio específico (Goméz-

Peréz et al. 2003). Entretanto, entender o que são ontologias e para que servem não ajuda 

muito no momento de construí-las. 

 Assim, vários grupos de pesquisas estudaram e desenvolveram metodologias para o 

desenvolvimento de ontologias. Porém, as variações são tantas que é impossível um método 

apenas se adequar a todos os tipos de situações. Por isso, uma opção é a composição de 

diferentes metodologias para o desenvolvimento de ontologias (BREITMAN, 2005). 

 Por isso, não existe uma metodologia que seja considerada a melhor das metodologias, 

mas sim a metodologia ou metodologias que se aplicam ao desenvolvimento de determinada 

ontologia.  Nas próximas subseções veremos algumas metodologias de desenvolvimento de 

ontologias e uma analogia entre a engenharia de software convencional e a engenharia de 

ontologias. 

 Para o desenvolvimento da OntoPsic, duas metodologias foram usadas: a 

Methontology (FERNÁNDEZ et al., 1997) baseada do padrão IEEE (IEEE, 1996) para 

desenvolvimento de software e desenvolvimento de Sistemas Baseados em Conhecimento, e o 

Método 101 (Noy e McGuiness. 2001).. 

 

3.8.1 Princípios de Construção de Ontologias 

 

Para se desenvolver Ontologias, existem várias metodologias distintas, porém alguns 

princípios básicos devem ser atendidos qualquer que seja a metodologia adotada para o 

desenvolvimento da ontologia. Assim, segundo McGuinness et al (2001) alguns passos devem 

ser seguidos: 

 

1. Determinar o domínio e o escopo da Ontologia: para se determinar o 

domínio e escopo, algumas perguntas básicas devem ser respondidas: 

Que domínio a Ontologia irá cobrir?Para que nós usaremos essa 

Ontologia?Que tipos de perguntas e informações a Ontologia deverá prover 

respostas?Quem vai usar e manter a Ontologia? 
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As respostas a essas perguntas podem eventualmente mudar durante o processo 

de desenvolvimento da Ontologia, porém a qualquer tempo elas ajudam a 

limitar o escopo do modelo. 

2. Considerar o reuso de Ontologias existentes: Diversas Ontologias já existem 

em bibliotecas eletrônicas (públicas e comerciais) de Ontologias e podem ser 

importadas para o ambiente de desenvolvimento em que se está desenvolvendo 

a Ontologia. No desenvolvimento da OntoPsic, procuramos reutilizar conceitos 

de algumas ontologias, entre elas podemos citar a ontologia de Blanc (2009); 

3. Enumerar termos importantes na Ontologia: É comum escrever uma lista 

com os termos que se queira explicar ao usuário da Ontologia. Feita a lista, 

devemos responder de que esses termos vão falar; Que propriedades possuem; 

O que queremos dizer sobre esses termos. 

4. Definir as Classes e suas hierarquias: Nesse ponto temos que definir as 

classes da nossa Ontologia, e existem algumas maneiras de se chegar até essas 

classes (Uschold & Gruninger 1996).  

5. Definir as propriedades das classes: As classes sozinhas não vão nos dar 

subsídios suficientes para respondermos as perguntas do primeiro passo, 

portando precisamos descrever a estrutura interna dos conceitos, com suas 

características e propriedades, para só assim teremos condições de responder as 

questões de competências levantadas anteriormente. 

6. Definição e descrição dos campos: cada propriedade deve ter uma descrição 

diferente como o tipo do valor, a cardinalidade, e outros recursos que o campo 

pode ter; 

7. Criar instâncias: O último passo é a criação de instâncias de classes na 

hierarquia. E isso se faz em três etapas: i) escolhe-se a classe; ii) cria uma 

instancia individual dessa classe; iii) preencher os valores dos campos. 

 

Os passos anteriores, se aplicam ao desenvolvimento de qualquer Ontologia, e 

naturalmente na OntoPsic foram também seguidos. 
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3.9 Metodologias e Processos de Desenvolvimento 

 

A necessidade crescente em se construir e utilizar ontologias fez com que a comunidade de 

desenvolvedores, espalhados por grandes centros de pesquisas ao redor do mundo, 

dispensasse esforços para a concepção de metodologias, métodos e processos adequados para 

o desenvolvimento de ontologias para a Web Semântica, tanto no que diz respeito à criação de 

novas ontologias como na criação de ontologias baseadas na reutilização de outras já 

existentes, promovendo dessa última forma o reuso do conhecimento já desenvolvido. 

 O IEEE (Institute of Electrical-Electronic Engineering, Instituto de Engenharia Eletro-

Eletrônicos) diz que uma metodologia “consiste em uma série integrada e abrangente de 

técnicas ou métodos criando uma teoria de sistemas geral de como um trabalho de intensivo 

pensamento poderá ser realizado” (IEEE, 1996). Então, de acordo com essa definição, tem-se 

que métodos e técnicas são componentes básicos das metodologias (FERNÁNDEZ et al., 

1997). Ainda conforme o IEEE (1996) um método é “um conjunto de processos ou 

procedimentos usados na concepção de um produto ou execução de um serviço” e técnica é 

“um procedimento gerencial e técnico usado para alcançar um dado objetivo”. Temos como 

exemplo de área que faz grande uso de metodologias, métodos, processos e técnicas a 

Engenharia de Software. 

 Ao longo das últimas décadas, em especial as duas últimas, muitas metodologias, 

métodos e processos foram apresentados para a criação de ontologias. O que antes era um 

processo puramente ad-hoc passou a ser um processo de engenharia com princípios sólidos e 

bem definidos, e que se assemelha muito com a engenharia de software convencional, pois 

requer especificação, conceitualização e implementação. Na seção 3.10 será apresentado 

resumidamente um paralelo entre a engenharia de software convencional e a engenharia de 

ontologia. Nas subseções seguintes a esta será apresentada uma breve descrição a respeito de 

algumas dessas metodologias, métodos e processos ressaltando as consideradas mais 

relevantes ao contexto da OntoPsic e por fim serão apresentadas as considerações finais deste 

capítulo. 
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3.9.1 Metodologia Proposta por Uschold e King 

 

Um grupo de pesquisa da Universidade de Edinburgh na Escócia propôs o que hoje se 

conhece como o primeiro método para construção de Ontologias, que ficou conhecido como 

“Skeletal method” ou método esqueleto, e que na verdade é a metodologia proposta por 

Uschold e King no ano de 1995 (USCHOLD & KING, 1995). 

 O processo de construção de uma Ontologia, segundo a metodologia proposta, deve 

ser guiada por cenários motivadores, analogamente à técnica de desenvolvimento de software 

a partir de cenários da engenharia de software tradicional. 

 No desenvolvimento de Ontologias, os cenários são usados para descrever 

questionamentos ou tipos de questionamentos, que ajudam a determinar a proposta da 

Ontologia (BREITMAN, 2005). Segundo Uschold (1996), um bom caminho de se obter uma 

imagem clara da aplicação da Ontologia é criar cenários detalhados que possam surgir nas 

aplicações. 

 O processo de construção proposto por Uschold e King (1995) é composto por quatro 

etapas distintas: 

 

1. Identificação da proposta e escopo da Ontologia: Nessa etapa devemos definir 

porque a ontologia vai ser feita e para que ela será usada; 

2. Construção da Ontologia: essa etapa será subdividida em outras 3: 

2.1) Captura: Definir os conceitos e relacionamentos existentes no domínio 

textualmente; 

2.2) Codificação: Formalização dos conceitos e relacionamentos definidos 

no passo anterior; 

2.3) Integração: Verificar a possibilidade de reusar ontologias existentes. 

Essa atividade deve ser feita em paralelo com as demais. 

 

3. Avaliação da Ontologia: Uso de técnicas para verificação das especificações, 

questões de competência e validações da Ontologia; 

4. Documentação da Ontologia: Descrever o processo de construção da 

Ontologia. Usar convenções como nome das classes em letras maiúsculas e 

relacionamentos em itálico. 
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3.9.2 Metodologia do Projeto TOVE 

 

A metodologia TOVE (Toronto Virtual Enterprise Method) foi criada na Universidade de 

Toronto no Canadá por Gruninger e Fox (1995), baseado na experiência dos criadores em 

ontologias para aplicações comerciais e corporativas. 

 A TOVE tem sua motivação em cenários, onde os autores descrevem problemas e 

exemplos que não foram mapeados por ontologias existentes, como proposto por Uschold 

(1995). Uma vez que a motivação por cenários encontra-se pronta, o desenvolvedor deve 

elaborar as questões de competência para a Ontologia e em seguida as questões devem ser 

respondidas.  

 A seguir é apresentado um resumo dessa metodologia que é composta por 6 passos: 

1. Descrição de Cenários Motivadores: São cenários que identificam possíveis 

problemas que demandam uma nova Ontologia. A partir desses cenários motivadores, 

chega-se a um conjunto de soluções possíveis que carregam a semântica informal dos 

objetos e relações que posteriormente serão incluídos na Ontologia. 

2. Elaboração de Questões de Competências Informais: Questões escritas em 

linguagem natural que deverão ser respondidas pela Ontologia quando estiverem 

expressas em linguagem formal a fim de validá-la. 

3. Especificação dos Termos da Ontologia Através de Uma Linguagem Formal: 

Definição de um conjunto de termos/conceitos, a partir das questões de competência. 

A terminologia da Ontologia deve então ser especificada numa linguagem formal. 

4. Descrição Formal das Questões de Competência: As questões de competência 

informal e a terminologia formal são utilizadas para a obtenção das questões de 

competência descrita em uma linguagem formal. 

5. Especificação Formal dos Axiomas: Criação dos axiomas, que especificam as 

definições dos termos e limitações de sua interpretação, descritos em linguagem 

formal, com o objetivo de definir a semântica dos termos e relacionamentos da 

Ontologia. 

6. Verificação da Completude da Ontologia: Estabelece condições para concluir se a 

Ontologia está completa, baseada nas questões formais de competência (BREITMAN, 

2005). 
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3.9.3 Metodologia Methontology 

 

A Metodologia Methontology foi desenvolvida na Universidade Politécnica de Madrid, e 

provê um suporte para o desenvolvimento de ontologias baseado no padrão IEEE (IEEE, 

1996) para o desenvolvimento de software. Essa metodologia é essencialmente descritiva e 

sugere que atividades devem ser realizadas quando se constrói uma ontologia (FERNANDÉZ 

et al., 1997). 

 O processo para o desenvolvimento de uma ontologia utilizando essa metodologia é 

apresentado a seguir: 

 

1. Planejamento: Deve-se desenvolver um plano que contenha todas as 

atividades que serão desenvolvidas. Nesse plano deve ter incluído uma 

estimativa do número de horas, recursos e ferramentas que serão 

necessárias; 

2. Especificação: Define o escopo e objetivos da ontologia. Algumas 

perguntas devem ser respondidas nessa fase, como: “Para quê essa 

ontologia está sendo construída?”, “Quem serão os usuários dessa 

ontologia?”. As respostas a essas questões, devem ser respondidas em um 

documento escrito que servirá como especificação da ontologia; 

3. Conceituação: Elicitação dos conceitos da Ontologia, técnicas de 

elicitação de requisitos podem ser usadas para a elicitação dos conceitos da 

ontologia, como entrevistas e questionários; 

4. Formalização: Formalização do modelo conceitual desenvolvido em 

etapas anteriores, usando uma linguagem formal de ontologias; 

5. Integração: Integração da ontologia desenvolvida com ontologias 

existentes; 

6. Implementação: Escrita da ontologia em alguma linguagem de Ontologia, 

como OWL; 

7. Avaliação: Verificar cuidadosamente a validade e segurança da Ontologia 

e se está em conformidade com os padrões; 

8. Documentação: Semelhante aos arterfatos de software deve ser 

cuidadosamente desenvolvida para facilitar sua manutenção e reuso; 

9. Manutenção: Nessa fase são documentadas informações pertinentes a 

ontologia, para que seja feita a manutenção correta da mesma. 
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Agora veremos graficamente, na Figura 3.10, o diagrama das atividades que envolve o 

desenvolvimento de uma ontologia baseado na Methontology. 

 

 

Figura 3.10- Processo de desenvolvimento, utilizando a metodologia Methontology. 

Fonte: Goméz Peréz (2003) 

  

 

3.9.4 Método 101 de Noy e McGuiness 

 

Esse método foi proposto por Noy e McGuiness (2001) e serve como um guia para ajudar 

usuários a criar sua primeira ontologia. É um método considerado simplificado e divide em 7 

passos a criação de uma ontologia, conforme observado descritos a seguir: 

  

• Passo 1:  Determinar o domínio e escopo da Ontologia através de perguntas 

como “Qual domínio a ontologia vai cobrir?”, ou “Para que nós usaremos essa 

ontologia?”, “Para que tipos de perguntas essa ontologia deverá prover respostas?” 

ou ainda “Quem vai usar e manter a ontologia?” (BREITMAN 2005). 

• Passo 2: Considerar o reuso de ontologias já existentes, visto que é uma boa 

prática de desenvolvimento e que já existem vários repositórios de ontologias, com 

grande número de boas ontologias disponíveis para download. 
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• Passo 3: Enumerar termos importantes na ontologia: deve-se listar os termos 

que precisam de definições e explicações. A lista deve ser montada usando 

técnicas tradicionais de elicitação de requisitos (BREITMAN, 2005). 

• Passo 4: Definir as classes e sua hierarquias. As classes da Ontologia são 

conceitos-chave que demandam outros conceitos relacionados e existem pelo 

menos 3 métodos de se chegar a essas classes, que são método top-down, o método 

bott0m-up  e método híbrido. Esse passo é executado em paralelo com o passo 5. 

• Passo 5: Definir as propriedades das classes. Uma classe sozinha não nos 

fornece a semântica necessária para definir um domínio (BREITMAN, 2005), por 

isso precisamos das propriedades das nossas classes e de como elas se relacionam 

para que os conceitos e hierarquia de classes façam sentido em um contexto. 

• Passo 6: Definição dos valores das propriedades: Nessa fase iremos inserir 

valores nas nossas propriedades e a cardinalidade entre os relacionamentos é um 

exemplo desses valores. 

• Passo 7: Criação de instâncias: Nesta fase instâncias de classes são criadas, e 

esse passo requer a escolha da classe, criação individual de uma instância da 

classes e inserir os valores das propriedades. 

  

3.10 Engenharia de Ontologias versus Engenharia de Software 

 

A engenharia de software e a engenharia de ontologias possuem alguns aspectos em comum e 

alguns aspectos distintos dadas suas origens e finalidades. 

 O IEEE (IEEE, 93) define engenharia de software como “a aplicação de uma 

abordagem sistemática, disciplinada e quantificável, para o desenvolvimento, operação e 

manutenção do software; isto é, a aplicação da engenharia ao software”.  A engenharia de 

software hoje é uma tecnologia madure e em camadas (PRESSMAN, 2006), conforme Figura 

3.11. 

 

 

Figura 3.11- Engenharia de Software em camadas 

Fonte: Pressman, 2006 
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 Já a engenharia de ontologia engenha os processos que envolvem atividades exigidas 

para estabelecer termos, domínio e relacionamento entre eles. Guizzardi (2000) ressalta que o 

surgimento da Engenharia de Ontologias se deu tanto devido à complexidade envolvida nas 

atividades que compõem este ciclo e como pelo surgimento de ferramentas computacionais 

que proporciona automatização ou pelo menos semi-automatização do processo. 

 Algumas metodologias de desenvolvimento de ontologias se inspiram na engenharia 

de software como por exemplo a metodologia de Ushold e King que propõe um modelo de 

desenvolvimento motivado por cenários, técnica essa proposta por Carrol (2000) para o 

desenvolvimento de interfaces homem-máquina da engenharia de software convencional.  A 

metodologia Methontology é baseada no padrão IEEE para o desenvolvimento de software 

(BREITMAN, 2005), e é uma metodologia que é indicada para grupos que trabalham 

geograficamente distribuídos, assim como existem metodologias de desenvolvimento de 

software que funcionam bem para grupos que trabalham geograficamente distribuídos, como 

eXtreme Programming (eXtreme Programming, 2009) e o SCRUM (SCRUM, 2009). A 

Methontology também se inspira bastante no processo já bastante conhecido de elicitação de 

requisitos da engenharia de software, onde se aplicam entrevistas e questionários, essa 

metodologia pode ser melhor observada na seção 3.9.4. 

 Nas Figuras 3.12 e 3.13 podemos observar graficamente a semelhança existente entre 

as engenharia de software e engenharia de ontologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema a 
ser resolvido 

• Escolha da Metodologia 

• Elicitação de Requisitos 

• Modelagem 

• Desenvolvimento 

• Testes 

• Implantação 

Software 

Engenharia de Software 

Figura 3.12 - Processo de Engenharia de Software 
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 Portanto, quando observamos as Figuras 3.12 e 3.13 temos uma idéia mais clara do 

quão semelhantes são esses dois tipos de processos, que possuem finalidades e domínios 

distintos, mas com filosofia de desenvolvimento semelhantes, onde partimos de uma realidade 

inicialmente nebulosa, depois começamos a desvendar e conhecer melhor as necessidades, 

passando para a engenharia em si, que é aplicada de forma cíclica, e em seguida chegamos a 

um produto, que será uma ontologia ou um software, que também ficará pronto e maduro de 

forma incremental. 

 

3.11 Considerações Finais  

 

Neste capítulo foram abordados de forma geral vários aspectos, argumentos e pontos de vista 

a respeito de ontologias, bem como suas definições, tipos, metodologias, métodos, técnicas, 

linguagens e ferramentas para o seu desenvolvimento e especificação. Segundo Freitas (2003) 

as Ontologias começam a desempenhar o papel do conhecimento estruturado, compreensivo e 

disponível para reuso em larga escala tanto por pessoas quanto por sistemas. Na comunicação 

entre pessoas servem como vocabulário de conceitos, auxiliando na busca de informação e 

conhecimento. Já na comunicação entre sistemas representam um modelo comum na troca de 

mensagens, porque são bem estruturadas e permitem inferências. 

 É importante ressaltar que as ontologias têm sido utilizadas em diversas áreas do 

conhecimento, auxiliando na coleta de dados e na compreensão de pessoas envolvidas em um 

Problema de 
conhecimento 
a ser 
resolvido. 

• Metodologia Escolhida 

• Técnica Adotada 

• Desenvolvimento 

• Integração com ontologias 
existentes 

• Avaliação 

• Documentação 

Ontologia 

Engenharia de Ontologia 

Figura 3.13 -  Processo de Engenharia de Ontologias 
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projeto relacionado a um determinado domínio.  Também para unificar o conhecimento e para 

formar consensos sobre determinados conceitos e domínios da atuação humana, assim 

causando uma integração de grupos de pesquisa e sendo utilizadas, inclusive, com propósito 

educativo (AZEVEDO, 2008). 

 No capítulo seguinte, é apresentada a OntoPsic, que é a grande contribuição desta 

dissertação, e como se deu o processo de desenvolvimento. 



 
 
4. O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA ONTOPSIC 

 

4.1 Introdução 

 

Neste capítulo descrevemos o desenvolvimento da OntoPsic que é  uma ontologia para o 

domínio de psiquiatria, aplicada a telessaúde e se constitui na contribuição deste trabalho. A 

OntoPsic é uma ontologia que serve de modelo para apoiar as decisões de médicos psiquiatras 

no tratamento de um distúrbio indicado a um usuário, ou por outro profissional da saúde 

mental que não seja médico, um psicanalista ou psicólogo que então não poderá prescrever 

tratamento com medicamentos. A OntoPsic poderá ainda ser usada na educação para alunos 

de psiquiatria, psicologia ou psicanálise. 

 O desenvolvimento de ontologias é um processo complexo, e seu desenvolvimento 

deve ser realizado apoiado em metodologias bem definidas a fim de tornar o processo de 

desenvolvimento iterativo, dinâmico, menos propenso a erros e menos custoso. Neste 

capítulo, apresentamos uma descrição da ontologia proposta e do seu desenvolvimento, com 

as atividades realizadas durante o desenvolvimento e a formalização da ontologia para o 

contexto da psiquiatria, mostrando seu escopo, objetivo, implementação em OWL DL (OWL, 

2008), seus relacionamentos, restrições e documentação. 

 Um modelo ontológico se justifica pela necessidade de estabelecer uma linguagem 

semântica que possa ser dinamicamente interpretada pelos diversos atores envolvidos em um 

processo decisório, sejam eles agentes inteligentes de software ou seres humanos (médicos 

psiquiatras, psicólogos ou psicanalistas), viabilizando sua utilização nas organizações como 

forma de comunicação e aprendizado. 

 Este capítulo está organizado da seguinte forma. A Seção 4.2 apresenta como se deu o 

desenvolvimento da OntoPsic, apresentando nas subseções 4.2.1 e 4.2.2 Planejamento e 

Desenvolvimento e Aquisição do Conhecimento respectivamente e etapas de 

desenvolvimento de acordo com as metodologias adotadas. Na seção 4.2.3 apresenta-se a 

seção de Conceituação e em seguida na seção 4.2.4 temos a Formalização da OntoPsic. Nas 

seções subsequentes trataremos de Integração, Implementação, Manutenção, Avaliação e 

Documentação da Ontologia.Na Seção 4.3 são apresentadas as considerações finais a respeito 

do desenvolvimento. 
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4.2  Desenvolvimento da OntoPsic 

 

Nesta seção serão apresentadas as fases e atividades realizadas no processo de 

desenvolvimento da OntoPsic de acordo com os passos descritos pelas metodologias 

Methontology (Fernández et al., 1997) e pelo Método 101 (Noy e McGuiness, 2001) descritos 

nas Seções 3.9.4 e 3.9.5 do Capítulo 3 respectivamente.  

 Utilizamos duas metodologias no desenvolvimento da OntoPsic, por entendermos que 

a utilização de apenas umas das metodologias poderia ser ineficiente ao correto 

desenvolvimento da ontologia, visto que ainda que ainda são métodos imaturos e que sofrerão 

melhoras metodológicas futuramente. 

 Na figura 4.1 abaixo, está ilustrado o ciclo de desenvolvimento de uma ontologia, 

sugerido por Breitman (2005) apresentando as fases e atividades executadas. A OntoPsic se 

enquadra  bem nesse diagrama, seguimos esses passos no seu desenvolvimento. 

Plano

Atividade Estados

Aquisição de Conhecimento

Documentação

Avaliação

Atividades

Conceitualização Formalização Integração Implementação

Especificação Manutenção

Plano

Atividade Estados

Aquisição de Conhecimento

Documentação

Avaliação

Atividades

Conceitualização Formalização Integração Implementação

Especificação Manutenção

 

Figura 4.1: Ciclo de desenvolvimento da OntoPsic. 
Fonte: BREITMAN, 2005. 

 
 Foram utilizadas essas duas técnicas juntas com o objetivo de facilitar e tornar mais 

claro e explícito o entendimento dos conceitos e relacionamentos que formam a OntoPsic. 

 

4.2.1 Planejamento e Especificação 

 

Nesta fase, estão definidos os possíveis domínios que a OntoPsic pode representar. Seus 

propósitos, usuários finais, tarefas realizadas durante o processo de desenvolvimento, recursos 
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e tempo necessários para execução das tarefas. Fase realizada em conjunto com a fase 

Determinar o Domínio e o Escopo da Ontologia do método 101 (NOY & MCGUINESS, 

2001). 

• Definição do Domínio. Áreas que contemplam a psiquiatria, psicologia, psicanálise 

ou saúde mental, como: diagnóstico, sintomas, distúrbios, síndromes, posologia, 

tratamento, efeitos colaterais e demais reações adversas. 

• Objetivo Principal da Ontologia. Servir de base para o desenvolvimento de 

ontologias de aplicação e como base de conhecimento para o apoio a decisões por 

profissionais de saúde mental e como ferramenta educacional para treinamento de 

alunos de psiquiatria.  

• Definição dos Usuários Finais. A ontologia será utilizada nas atividades exercidas 

principalmente por médicos psiquiatras, porém no contexto em que a Ontologia está 

inserida outros tipos de profissionais também poderão usá-la tais como psicólogos e 

psicanalistas.  

• Definição das Tarefas. As tarefas realizadas são as desenvolvidas nas fases propostas 

pelas metodologias utilizadas no desenvolvimento da OntoPsic. 

• Definição dos Recursos. Os recursos necessários e utilizados para o desenvolvimento 

da OntoPsic são: framework Protégé versão 3.4 beta, a máquina de inferência Pellet 

versão 1.5.2, linguagem OWL DL para formalização da ontologia e o OntoConsult 

ferramenta desenvolvida para validação da Ontologia concebida utilizando a API Jena 

a qual é largamente utilizada no desenvolvimento de aplicações para a Web Semântica 

suportando padrões RDF e RDFS, linguagens OWL e SPARQL. 

 

4.2.2 Aquisição do Conhecimento 

 Definidos o domínio de conhecimento e os objetivos da ontologia, foi necessário 

adquirir conhecimento para o seu desenvolvimento. Esse conhecimento foi adquirido de 

fontes como glossários de termos psiquiatricos, como o RFC (Request for Comments, Pedido 

de Comentários). Taxonomias também foram utilizadas, bem como contato com profissionais 

médicos de psiquiatria do NUTES/HC/UFPE, Núcleo de Telessaúde do Hospital da Clínicas 

da UFPE. A atividade de aquisição do conhecimento foi realizada durante todo o processo de 

desenvolvimento da ontologia e é uma atividade que continua em desenvolvimento visto que 

conceitos surgem e se modificam com o passar do tempo, são dinâmicos. 
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 É importante destacar que a OntoPsic e as ontologias desenvolvidas a partir dela 

devem ser capazes de responder a alguns questionamentos, ou seja, devem ser capazes de 

prover respostas às chamadas “questões de competência” (GRUNINGER & FOX, 1995). As 

questões definidas guiam a escolha dos conceitos que a ontologia irá possuir e representar, 

ajudando na fase de conceituação descrita na Seção 4.2.3. São descritas abaixo algumas das 

questões de competência definidas. 

• De acordo com a análise das faculdades mentais qual o provável distúrbio que o 

usuário possui? 

• Qual o tratamento mais indicado ao usuário para um determinado tipo de distúrbio? 

• De acordo com os sintomas qual, a provável síndrome apresentada? 

• Qual a posologia para o tratamento indicado? 

• Que drogas utilizar para determinado distúrbio em determinado estágio? 

• De acordo com a droga utilizada, quais os possíveis efeitos colaterais que o usuário 

poderá apresentar? 

• Que tipo de psicoterapêutico é o mais indicado para o distúrbio? 

• Que sintomas estão relacionados com a determinada síndrome? 

• Que tipo de tratamento um psicanalista pode indicar? 

• Que tipo de tratamento um psicólogo pode indicar? 

• Que especialidade um médico deve ter para poder tratar usuários psiquiátricos? 

 

4.2.3 Conceituação 

Esta fase é reconhecida como a mais custosa no desenvolvimento de ontologias. Aqui são 

definidos quais conceitos serão representados a partir do conhecimento que se possui a cerca 

do domínio tratado e sua hierarquia. A idéia principal representada na OntoPsic é a de que o 

diagnóstico e tratamento de um distúrbio psíquico se dá  mediante a análise do usuário, em 

relação às suas faculdades mentais e a seus sintomas. Por distúrbio devemos entender como 

um comportamento considerado atípico pela sociedade em que vivemos.  

 As classes e relacionamentos que formam o núcleo da OntoPsic são mostradas 

na Figura 4.2, representando as principais classes do domínio da psiquiatria e como se dá seus 

relacionamentos. 
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Figura 4.2-Classes e relacionamentos que formam o Núcleo da OntoPsic 

 

 O desenvolvimento da OntoPsic foi utilizando a abordagem top-down (de cima para 

baixo). Nessa estratégia, primeiro define-se os termos mais genéricos da ontologia e, a partir 

desse termo seguem-se para termos mais específicos. Neste tipo de estratégia há o risco de se 

perder toda uma cadeia de relacionamentos hierárquicos, caso o termo genérico não tenha 

sido identificado de forma correta, o que tornaria a ontologia inconsistente. Por outro lado, é 

uma estratégia mais intuitiva que a bottom-up (de baixo para cima), que é uma estratégia onde 

primeiro se identifica os termos mais específicos e em seguida os mais genéricos.  

 Esta etapa foi dividida em subfases, conforme recomenda o método 101 (NOY & 

MCGUINESS, 2001), que são:  

• Enumerar Termos Importantes da Ontologia; 

• Definir Classes e Hierarquia (ou taxonomia); 

• Definir Atributos de cada Classe; e 

• Definir Restrições dos Atributos.  

 

Enumerar Termos Importantes da Ontologia: os termos enumerados foram obtidos a 

partir de glossários, artigos, sites especializados e, principalmente conhecimento extraído de 

profissionais da área – médicos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Os termos definidos 
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também levam em consideração as questões de competência definidas que a OntoPsic deve 

ser capaz de responder. Os principais termos definidos são: Usuário, Médico, Especialidade, 

Sintomas, Faculdades Mentais, Perfil, Síndrome, Distúrbio, Tratamento, Posologia, Efeitos 

Colaterais, Drogas e Psicoterapêuticos. 

 

Definir Classes e Hierarquia (ou taxonomia): A OntoPsic possui 93 conceitos 

representados como classes, 29 propriedades do tipo object property e 4 do tipo dataType 

property. Uma representação das classes e seus relacionamentos são apresentadas no 

Apêndice A desta dissertação. São descritas a seguir também as principais classes que 

formam o núcleo da Ontologia, suas especializações, quando existir, suas propriedades e suas 

restrições. 

 

 Classe Doctor: Este conceito possui instâncias sobre especialidades da medicina. A 

partir dessa classe partem as seguintes relações: 

• Diagnoses: propriedade que indica o relacionamento entre a classe Doctor e a 

classe Disorder, possibilitando que um médico psiquiatra possa diagnosticar o 

distúrbio apresentado pelo usuário; 

• Analise: propriedade que indica o relacionamento entre o médico e usuário, 

permitindo assim que o médico analise o usuário; 

• Has_speciality: faz a relação entre o médico (classe Doctor) e as 

especialidades que a medicina pode apresentar; 

• Prescribe: propriedade que relaciona o médico e o tipo de droga 

(medicamento) que ele prescreve; 

Condições necessárias: 

 Indivíduos da classe Doctor relacionam-se com pelo menos um indivíduo da 

classe Disorder indicando que o médico identifica um distúrbio. Se relaciona também 

com a classe User indicando que o médico psiquiatra analisa um usuário portador do 

distúrbio, e que possui uma especialidade e prescreve drogas para os possíveis 

tratamentos de distúrbios atribuídos aos usuários. 

           Doctor ∃ Diagnoses.Disorder 

 Doctor ∃ Analise.User 

            Doctor ∃ Has_speciality.Speciality 

Doctor ∃ Prescreve.Drugs 
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 O axioma acima indica que membros da classe Doctor analisam usuários, 

diagnosticam distúrbios, devem possuir especialidade de psiquiatra e prescrevem drogas.          

Classe Psychoanalyst. Esse conceito representa os indivíduos que possuem a especialidade 

de psicanalistas que podem tratar usuários portadores de distúrbios mentais. A partir desta 

classe partem as seguintes relações:  

• Realize: identificando que os indivíduos deste conceito podem realizar tratamentos a 

portadores de distúrbios mentais. 

• Treatment_With: Indicando que os indivíduos  da classe Psychoanalyst tratam os 

indivíduos da classe User apenas com o tratamento Psicoterapia representado pela 

classe (Psychotherapic). 

Condições necessárias: 

Psychoanalyst ⊆ ∀ Realize . Treatment 

Psychoanalyst ⊆ ∀ Treat_With . Psychotherapic 

As expressões acima indicam que indivíduos da classe Psychoanalyst relacionam-se 

com indivíduos das classes Psychotherapic e Treatment através das propriedades Realize e 

Treatment_With. Foram definidos axiomas para a classe Psychoanalyst, ou seja, regras 

utilizando DL a fim de inferir fatos corretos a respeito do domínio em questão, 

implementados no Framework Protégé descrito na Seção 3.5.3 do Capítulo 3 desta 

dissertação. 

∀ Treat_With only psychotherapic 

 

O axioma acima indica que Psicanalistas podem apenas tratar usuários com 

psicoterapia representado pela classe psychotherapic e portanto não podem tratá-los com 

drogas. 

 

Classe Psychologist. Esse conceito representa os indivíduos que podem tratar usuários 

portadores de distúrbios mentais apenas com Psicoterapia. A partir desta classe partem as 

seguintes relações:  

• Realize: identificando que os indivíduos deste conceito podem realizar tratamentos a 

portadores de distúrbios mentais. 

• Treat_With: Indicando que os indivíduos  da classe Psychologist tratam os indivíduos 

da classe User apenas com Psicoterapia representado pela classe (Psychotherapic). 
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Condições necessárias: 

Psychologist ⊆ ∀ Realize.Treatment 

Psychologist ⊆ ∀ Treat_With. Psychotherapic 

 

As expressões acima indicam que indivíduos da classe Psychologist relacionam-se 

com pelo menos um indivíduo da classe Psychotherapic e da classe Treatment através da 

propriedade Realize e Treat_With. Foram definidos axiomas para a classe Psychologist, ou 

seja, regras utilizando DL a fim de inferir fatos corretos a respeito do domínio em questão, 

implementados no Framework Protégé descrito na Seção 4.6 do Capítulo 4 desta dissertação. 

 

Axiomas definidos no Protégé:  

 

∀ Treat_With only psychotherapic 

 

O axioma acima indica que Psicologos podem apenas tratar usuários apenas com 

psicoterapia representado pela classe psychotherapic e portanto não podem tratá-los com 

drogas. 

 

Classe Psychiatrist. Esse conceito representa os indivíduos que possuem a especialidade de 

psiquiatria que podem tratar usuários portadores de distúrbios mentais com drogas e com 

psicoterapia. A partir desta classe partem as seguintes relações:  

• Realize: identificando que os indivíduos deste conceito podem realizar tratamentos a 

portadores de distúrbios mentais. 

Condições necessárias: 

Psychiatrist ⊆ ∀ Realize . Treatment 

 

A expressão acima indica que indivíduos da classe Psychiatrist relacionam-se com 

indivíduos da classe Treatment através da propriedade Realize. 

 

Psychiatrist ⊆ Doctor 
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A expressão acima indica que a classe Psychiatrist é subclasse da classe Doctor. 

 

Axiomas definidos no Protégé:  

⊔ psychotherapic or (Treatment_with some drugs) 

O axioma acima indica que o Psiquiatra pode tratar e realizar tratamentos aos usuários 

tanto com drogas quanto com psicoterapia, diferenciando-se do psicólogo e psicanalista que 

tratam apenas usuários com a psicoterapia e não são necessariamente médicos. 

 

Classe Treatment. Esse conceito representa os possíveis tratamentos utilizados aos usuários 

portadores (User) de distúrbios mentais. A partir desta classe partem as seguintes relações:  

• Associate_a: Indicando que os indivíduos da classe Treatment são associados a pelo 

menos um indivíduo da classe classe User e recebe a propriedade  Has_treatment da 

classe Disorder, indicando que os distúrbios dos usuários possuem pelo menos um 

tratamento. 

Condições necessárias: 

Treatment ⊆ ∃ Associate_a . User 

Disorder ⊆ ∃ Has_treatment . Treatment 

 

As expressões acima indicam que indivíduos da classe Treatment relacionam-se com 

pelo menos um indivíduo da classe User. E indivíduos da classe Disorder relacionam-se com 

pelo menos um indivíduo da classe Treatment.  

 

Axiomas definidos no Protégé:  

associate_a min 1 User 

 

O axioma acima indica que a classe Treatment é associada a no mínimo um usuário 

portador ou com sintomas de distúrbios mentais. 

Classe Drugs. Esse conceito representa os medicamentos utilizados nos tratamentos 

utilizados pelos Psiquiatras aos usuários portadores (User) de distúrbios mentais. A partir 

desta classe parte a seguinte relação:  

• May_Cause: Indicando que os indivíduos da classe Drugs causam efeitos colaterais 

em usuários. 



80 
 
Condições necessárias: 

Drugs ⊆⊆⊆⊆ Treatment 

 

 

A expressão acima significa que a classe Drugs é subclasse da classe Treatment. 

 

Drugs ⊆⊆⊆⊆ ∀ May_cause . Side_efects 

 

A expressão anterior indica que indivíduos da classe Drugs relacionam-se com 

indivíduos da classe Side_Efects.  

Axiomas definidos no Protégé: 

 

may_causes min 1 side_effect 

 

O axioma acima indica que a classe Drugs é associada a no mínimo um efeito 

colateral ao usuário portador ou com sintomas de distúrbios mentais. 

A classe Drugs, que é um tipo de tratamento, portando esta diretamente relacionada 

com a Classe Drugs, possui a seguinte hierarquia de classes representadas na Figura 4.3. 

 

 

 

Figura 4.3: Hierarquia de Classes da Classe Treatment. 
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A Figura 4.3 apresenta as subclasses da classe Treatment compostas pelas classes 

Drugs, que representa as drogas utilizadas nos tratamentos aos usuários portadores de 

sintomas e distúrbios mentais pelos Psiquiatras, estes representados pela classe Psychiatrist, 

únicos que podem receitar drogas. Também possui a subclasse Psychotherapic, que 

representa o conjunto de tratamentos alternativos a drogas realizados tanto pelo psiquiatra 

quanto por psicólogos e Psychoanalysts representados pelas classes Psychoanalyst e 

Psychologist citadas anteriormente nesta seção. 

 

Classe User. Esse conceito representa os indivíduos que possuem sintomas ou são portadores 

de distúrbios mentais e que devem ser tratados pelos profissionais responsáveis. A partir desta 

classe partem as seguintes relações:  

• Has_Disorder: identificando que os indivíduos deste conceito possuem distúrbios 

mentais. 

• Has_Sympton: identificando que os indivíduos deste conceito possuem sintomas 

relacionados a distúrbios mentais. 

• Has_Mental_Faculties: identificando que os indivíduos deste conceito possuem 

faculdades mentais que se relacionam com possíveis distúrbios mentais. 

• Presents_Profile: identificando que os indivíduos deste conceito possuem perfis de 

acordo com distúrbios, nos quais podem indicar um perfil criminoso, por exemplo. 

Condições necessárias: 

User ⊆ ∀ Has_Disorder. Disorder 

User ⊆ ∀ Has_Sympton . Sympton 

User ⊆ ∀ Has_mental_faculties . Mental_Faculties 

User ⊆ ∀ Presents_profile . Profile 

 

As expressões acima indicam que indivíduos da classe User relaciona-se com 

indivíduos da classe Disorder, Sympton, Mental_Faculties e Profile. 

 

Axiomas definidos no Protégé: 

has_disorder min 1 disorder 

has_treatment min 1 Treatment 
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Os axiomas acima indicam que a classe User é associada a no mínimo um distúrbio 

mental e a um tratamento, caso o usuário possua sintomas. 

Outras classes que não foram detalhadas anteriormente são de grande importância para 

a OntoPsic. A seguir, na Figura 4.4 serão apresentadas de maneira mais completa as principais 

classes e relacionamentos da Ontologia. 
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Figura 4.4: Principais classes e relacionamentos da OntoPsic 
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4.2.4 Formalização 

A OntoPsic foi formalizada utilizando DL (Description Logic, Lógica de Descrição) descrita 

na Seção 3.6 do Capítulo 3, e modelada com o Framework Protégé versão 3.4 beta que 

permite gerar automaticamente o código OWL da ontologia, como já mencionado 

anteriormente. Parte do código do cabeçalho da OntoPsic pode ser observado na figura 4.5. 

 

1  <?xml version="1.0"?> 

2  <rdf:RDF xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1253032022.owl#" 

3    xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1253032022.owl" 

4     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

5    xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#" 

6    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

7     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

8    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#" 

9     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

10    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

11    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

12    <owl:Ontology rdf:about=""/> 

Figura 4.5: Cabeçalho da OntoPsic 
         

As linhas 1 e 2 na figura acima representam o espaço de nomes XML e RDF 

associados à OntoPsic, as linhas 3 a 7 representam a identificação do espaço de nomes da 

ontologia.  

 Os atributos da OntoPsic são do tipo owl:ObjectProperty que definem os 

relacionamentos entre os conceitos definidos na ontologia e o owl:DatatypeProperty que 

permite que restrições sejam estabelecidas como cardinalidade e instâncias que um atributo 

pode possuir. É apresentado na figura 4.6 um trecho de código OWL representando alguns 

dos relacionamentos (owl:ObjectProperty) definidos (diagnoses e has_disorder). 
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                Figura 4.6: Construtor owl:ObjectProperty da OntoPsic 
 

Observando o código acima, percebem-se os relacionamentos definidos (linhas 1 e 6), 

as classes domain de cada relacionamento (linhas 2 e 7) e as classes range (linhas 3 e 8). 

Para definir os atributos e restrições de um conceito da OntoPsic o construtor 

owl:DatatypeProperty foi utilizado. Pode-se observar no trecho de código apresentado na 

figura 4.7 a classe domínio (linha 3) com atributo definido como Doctor (linha 2) onde utiliza 

o construtor (owl;FunctionalProperty) uma lista de valores, do tipo definido string  (linha 8, 

11), que no caso da OntoPsic serão nomes de médicos. 

 

1 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="NameDoctor"> 
2       <rdfs:domain rdf:resource="#Doctor"/> 
3        <rdfs:range> 
4            <owl:DataRange> 
5               <owl:oneOf> 
6                    <rdf:List> 
7                     <rdf:first rdf:datatype="&xsd;string">Lucas Benevides</rdf:first> 
8                       <rdf:rest> 
9                            <rdf:List> 
10                          <rdf:first rdf:datatype="&xsd;string">Lucio Flavio</rdf:first> 
11                                <rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/> 
12                           </rdf:List> 
13                        </rdf:rest> 
14                   </rdf:List> 
15                </owl:oneOf> 
16           </owl:DataRange> 
17       </rdfs:range> 
18   </owl:DatatypeProperty> 
 
Figura 4.7: Construtor DataTypeProperty da OntoPsic 

1 <owl:ObjectProperty rdf:ID="diagnoses"> 
2       <rdfs:domain rdf:resource="#Doctor"/> 
3        <rdfs:range rdf:resource="#disorder"/> 
4   </owl:ObjectProperty> 
5 
6    <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_disorder"> 
7       <rdfs:domain rdf:resource="#User"/> 
8        <rdfs:range rdf:resource="#disorder"/> 
9   </owl:ObjectProperty> 
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Foram apresentados nesta seção alguns trechos de código OWL da OntoPsic como 

exemplos de definições de classes e subclasses, atributos (ObjectProperty e DataProperty) e 

restrições. A expressividade da linguagem OWL DL foi utilizada para formalização da 

OntoPsic. O código completo esta disponível em 

http://www.cin.ufpe.br/~roberto/AlunosPG/fcd. 

 

4.2.5 Integração 

 

O framework Protégé permite através da aba Metadata importar conceitos de outras 

ontologias editando três campos: Imported URI, campo obrigatório a ser definido. Caso 

desenvolvedores necessitem importar os conceitos da OntoPsic devem digitar a URI  de sua 

ontologia + OntoPsic.owl, O campo Local File identificando o arquivo de onde importar 

determinada ontologia e o campo Prefix for Default Namespace identificando o rótulo 

representativo da ontologia importada. No desenvolvimento da OntoPsic  foi utilizada alguns 

conceitos da ontologia médica de Blanc (2009), porém a maioria dos conceitos da OntoPsic 

foram desenvolvidos durante este trabalho.  

 

4.2.6 Implementação 

A OntoPsic foi implementada utilizando o framework Protégé versão 3.4 beta, as linguagens 

OWL DL e SPARQL, e a máquina de inferência Pellet descritos nas Seções 3.6, 3.7.3, e 3.7.4 

do Capítulo 3. Foi desenvolvida uma aplicação denominada OntoConsult utilizando a API 

Jena para consulta da ontologia proposta por parte dos usuários finais definidos na fase de 

Planejamento e Especificação descrita na Seção 4.2.1 deste capítulo. A aplicação possui como 

funcionalidade básica realizar consultas a OntoPsic, mas também inclui e exclui classes e gera 

relatórios à partir da consulta. A ferramenta desenvolvida será melhor abordada no Capítulo 5 

dessa dissertação onde também trataremos da avaliação da Ontologia. A OntoConsult e a 

OntoPsic utilizados em conjunto apóiam diagnósticos, avaliações e conclusões sobre tipos 

tratamentos, possibilidades medicamentosas, posologias e demais informações necessárias ao 

usuário desse tipo de serviço. A linguagem de consultas utilizada é a SPARQL e a máquina de 

inferência utilizada é a Pellet. 
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4.2.7 Manutenção 

A OntoPsic passou por várias modificações durante o seu processo de desenvolvimento, e sua 

manutenção se deu à medida que eram necessárias. Isso se deu principalmente pela 

dificuldade em se compreender de forma correta certos. Por ser uma área do conhecimento 

distinta a área das ciências exatas, muitas vezes dificuldades e desentendimentos surgiram, 

fazendo com que fosse necessário refazer ou reformular algumas considerações na Ontologia. 

 Porém, fatos assim são previsíveis no desenvolvimento de uma aplicação onde a 

interdisciplinaridade é evidente. E mudanças em sua estrutura hierárquica e nas restrições de 

suas propriedades poderão ser realizadas posteriormente, de forma que a OntoPsic possa se 

adequar ainda mais ao contexto. 

 

4.2.8 Avaliação 

A avaliação e validação da OntoPsic foi realizada utilizando o OntoConsult, ferramenta 

computacional utilizada e desenvolvida para apoiar os usuários finais em sua manipulação, 

bem como, as abordagens propostas por Lozano-Tello e Gómez-Pérez (2004) e Porzel e 

Malaka (2004). No Capítulo 5, são apresentados em detalhes estudos de caso validando a 

utilização da ontologia proposta, a modelagem da OntoPsic e as abordagens propostas para 

avaliação e validação da ontologia bem como os cenários de utilização. 

 

4.2.9 Documentação 

Durante o desenvolvimento da OntoPsic alguns documentos foram gerados. Estes documentos 

foram gerados individualmente em cada fase da metodologia seguida. Os documentos são: 

• Documento de Planejamento e Especificação; 

• Vocabulário de conceitos e relacionamentos; 

• Hierarquia de Classes e Relacionamentos ilustrados nas figuras do Apêndice A; 

• Código OWL da OntoPsic; 

• Arquitetura do OntoConsult, que é a aplicação para consulta da ontologia apresentado 

no Capítulo 5 deste documento; 

• Documento de Aquisição do Conhecimento. 
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4.3 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram apresentadas as principais características da OntoPsic, bem como as 

atividades realizadas e os artefatos produzidos nas etapas do seu desenvolvimento. A 

definição de um modelo de psiquiatria baseado em ontologia permite a utilização de uma 

linguagem comum e padronizada, viabilizando sua interpretação por todos os envolvidos no 

contexto da psiquiatria. A metodologia utilizada no desenvolvimento da ontologia foi a 

Methontology proposta por Fernández et al (1997) juntamente com o método 101 (Noy e 

McGuiness, 2001). As fases da metodologia OntoClean foram utilizadas como subfases das 

fases da Methontology. Também foram apresentados os recursos utilizados como: ferramentas 

e linguagens para formalização da ontologia. 

Enfatizamos que desenvolver uma ontologia não é tarefa trivial e faz-se necessário a 

utilização de metodologias, métodos, processos, ferramentas e linguagens de desenvolvimento 

para que o trabalho se torne menos custoso e de maior qualidade. As metodologias, 

ferramentas e linguagens no desenvolvimento no desenvolvimento da OntoPsic mostraram-se 

suficientes para especificar de forma mais clara e consistente as principais atividades que 

devem ocorrer durante o desenvolvimento de uma ontologia.  

A linguagem e a ferramenta adotadas no desenvolvimento da ontologia ofereceram a 

expressividade necessária à implementação de todos os conceitos e propriedades da ontologia. 

O framework protégé foi fundamental para o manuseio do código OWL DL, permitindo a 

representação gráfica da ontologia, manutenção e geração automática do código a partir de 

uma interface intuitiva e de fácil utilização. 

 O próximo capítulo apresenta detalhes dos estudos de caso, assim como a análise 

experimental e resultados da avaliação da OntoPsic com a utilização do OntoConsult, 

apresentando também o processo de validação utilizando a máquina de inferência Pellet no 

contexto da psiquiatria. 



 

5.  AVALIAÇÃO DA ONTOPSIC E RESULTADOS 
 
5.1 Introdução 

 

Neste capítulo vamos apresentar os procedimentos utilizados na avaliação e validação da 

OntoPsic, e os resultados obtidos durante o processo de validação, que respondem às questões 

de competência definidas na fase de aquisição do conhecimento. A ontologia foi testada nos 

critérios de consistência, expressividade e tipo de linguagem de especificação pela máquina 

de inferência Pellet versão 1.5.2, que também produz estatísticas e respostas a sua construção. 

Esta classificação produziu as respostas às questões de competência, através do sistema 

desenvolvido para consulta chamado de OntoConsult. 

 A finalidade de se avaliar uma ontologia é apontar o grau de sua qualidade. São 

encontrados diversos trabalhos que se propõem a apoiar esta atividade, porém nenhum dos 

métodos é utilizado em larga escala.  Independente dos métodos e técnicas de avaliação 

utilizadas na avaliação de ontologias, deve-se salientar que uma boa ontologia é aquela que 

serve bem para o propósito ao qual foi desenvolvida. 

 Este capítulo está organizado da seguinte maneira. Na Seção 5.2 e nos seus subtópicos 

são apresentados os métodos de avaliação da OntoPsic, métodos quantitativos, qualitativos e 

baseados em uma aplicação desenvolvida (OntoConsult). Também são apresentadas uma 

análise a partir dos relatórios gerados pela aplicação. Na seção 5.3 temos uma avaliação 

quantitativa da complexidade da Ontologia, segundo critério especificados por 

Wongthongtham et. al. (2009). Na seção 5.4 serão apresentados os resultados que respondem 

às questões de competência com a utilização do OntoConsult. Por fim na Seção 5.5 são 

apresentadas as conclusões a respeito da avaliação, validação e resultados da ontologia 

proposta. 

 

5.2 Procedimentos de Avaliação da OntoPsic 

O processo de avaliação da OntoPsic leva em consideração dois aspectos: validação e 

avaliação da ontologia. Para o processo de validação, levou-se em consideração uma 

abordagem que consideramos como principal: a abordagem proposta por Porzel e Malaka 

(2004) conhecida como Application-Based que propõe a utilização da ontologia em uma 

aplicação relacionada ao domínio de conhecimento.
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Já para o processo de avaliação foram utilizados os critérios abordados por Lozano-

Tello e Gómez-Pérez (2004) que propõem avaliar o quanto uma ontologia satisfaz a um 

determinado conjunto de critérios pré-definidos e também os critérios elencados por 

Wongthongtham e Zadjabbari (2009) que avaliam uma ontologia quanto a sua complexidade. 

Os critérios sugeridos por Gómes-Pérez (2004) são: 

• Classificação: refere-se a verificar a hierarquia de classes da ontologia. 

• Consistência: não possuir fatos contraditórios, todos os fatos devem estar de acordo 

com o mundo real e serem inferidos e representados pela ontologia. 

• Expressividade: critério relacionado à capacidade de expressão da linguagem 

utilizada para formalizar a ontologia. Neste trabalho utilizou-se a linguagem OWL DL. 

• Capacidade de Expansão: refere-se à facilidade com a qual as ontologias podem ser 

estendidas quando surgir tal necessidade. Incorporação de novos conceitos e propriedades 

sem alteração dos conceitos e propriedades existentes. 

• Precisão: uma ontologia é concisa se não representar conceitos ou propriedades fora 

do contexto do domínio, ou seja, desnecessários ou sem utilidade. 

• Satisfação: checa se um conceito pode ter indivíduos (instâncias). Caso determinado 

conceito não necessite de indivíduos torna a ontologia inconsistente. 

• Sensibilidade: refere-se a avaliar o quanto pequenas modificações na ontologia 

podem alterar as propriedades já definidas. 

• Usabilidade e Utilidade: refere-se à facilidade de entendimento e utilidade da 

ontologia por parte dos seus usuários finais e/ou sistemas.    

Quantos aos critérios de complexidade por propostos por Wongthongtham e 

Zadjabbari (2009) temos: 

• O número total de propriedades Datatypes. Esse número representa o quanto bem 

definidos são os conceitos da ontologia. 

• A média de propriedades Datatypes por classe. Esse valor indica de forma global 

quanto bem definidos são os conceitos individuais da ontologia. 

• O número total de Object Properties. Essa métrica diz o quanto os conceitos se 

propagam pelo ontologia; 

• Média dos Objects Properties por Classe. Indica de forma global como os conceitos se 

propagam na ontologia por cada classe. 
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• Número Total de Restrições. Indica o quanto bem relacionadas através de restrições 

são as classes da Ontologia. 

• Média das Restrições por Objects Properties. Demonstra uma estratégia global de 

como as relações individuais se restringem entre classes. 

• Número total de caminhos hierárquicos. Mostra o quanto fino são os conceitos da 

ontologia. Essa métrica leva em consideração as relações “is-a”, “part-of” e “compose-of”. 

• Média Hierárquica de Caminhos por Classe.  Indica o quanto refinado são os 

conceitos individuais de acordo com as classes e os caminhos hierárquicos. 

Também foram consideradas para o processo de avaliação a abordagem propostas por 

N. Huang e S. Diao (2006) que apresenta uma avaliação quantitativa, ou seja, este método 

procura elicitar quantitativamente os componentes de uma ontologia e usa para isso a teoria 

de grafos e indicadores estatísticos. O método também procura apontar o nível de estruturação 

da ontologia. Nas subseções abaixo são apresentados detalhes do processo de validação, bem 

como de avaliação da OntoPsic. 

 

5.2.1 Validação 

 

O principal objetivo desta dissertação é o desenvolvimento de uma ontologia de domínio para 

o domínio da psiquiatria aplicada a telessaúde, e também o desenvolvimento de uma 

aplicação que manipule essa Ontologia.  Portanto utilizou-se a abordagem de Porzel e Malaka 

(2004) que é conhecida como Application-Based, que é uma abordagem onde deve-se utilizar 

uma aplicação como forma de validar a Ontologia. 

 Então foi desenvolvida a OntoConsult, que é uma aplicação para manipulação da 

OntoPsic. Essa aplicação foi desenvolvida utilizando a API Jena. A OntoConsult é uma 

aplicação que faz consultas à Ontologia, inserção e remoção de classes, inferências, 

visualização e geração de relatórios. 

Dentre as principais funcionalidades da OntoConsult destacam-se: 

• Utilização da máquina de inferência Pellet para geração de hipóteses a partir das 

informações contidas nas bases de conhecimento; 

• Inserção e remoção de classes da Ontologia, através de interface apropriada; 

• Consulta a Ontologia através da linguagem SPARQL; 
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• Geração de relatórios semelhantes a relatórios médicos. 

A OntoConsult possui os seguintes módulos como principais: 

• Módulo de Consultas: Módulo onde são realizadas as consultas pelos usuários da 

aplicação utilizando a OntoPsic como base de conhecimento. A linguagem SPARQL é a 

utilizada para realização das consultas e é transparente ao usuário final. O módulo de consulta 

possui interface com o módulo de inferência. 

• Módulo de Inferência: Infere informações a respeito da OntoPsic sobre o código 

OWL e RDF, utilizando a máquina de inferência Pellet e utilizando a capacidade de 

representação da ontologia. 

• Módulo de Inserção/Remoção: Módulo que insere ou remove classes da Ontologia. 

• Módulo de Visualização: Interface de Visualização das consultas a Ontologia, 

exibindo o resultado de forma organizada para o usuário. 

• Módulo de Relatórios: Esse módulo gera relatórios estatísticos sobre a base de 

conhecimento e é transparente ao usuário. 

A OntoConsult possui a seguinte arquitetura: 

 

 

Figura 5.1 – Arquitetura da OntoConsult 
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A seguir, na Figura 5.2 apresentamos o diagrama de classes da OntoConsult. A Classe 

User é a classe que possui a maior quantidade de relacionamentos, visto que é a classe mais 

importante da Ontologia. Essa classe se relaciona com as classes Doctor, Mental_Faculties, 

Sympton, Disorder e Treatment. Algumas classes são superclasses e possuem classes 

especialistas, como a classe Treatment, que possui como especialidade as classes Drugs e 

Psychterapic. 

 

 Figura 5.2 – Diagrama de Classes da OntoConsult  

 A seguir apresentaremos algumas telas do sistema OntoConsult, bem como uma 

descrição da sua utilização. 

Na Figura 5.3 apresentamos a tela principal do sistema. Nessa interface temos um 

menu onde podemos ter acesso a dados dos médicos, pacientes, especialidade, drogas, 

tratamento, atendimento e relatórios. Também temos botões de acesso rápido. 
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Figura 5.3- Tela Principal da OntoConsult 

 
A interface de cadastro de um médico é apresentada na Figura 5.4: nessa tela podemos 

cadastrar os médicos com suas respectivas especialidades. A especialidade é cadastrada em 

outra interface, que se assemelha à interface de cadastro de um médico, com a diferença que 

ao ser cadastrada uma nova especialidade a ontologia será modificada e uma nova subclasse 

da Classe Doctor será criada. 
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Figura 5.4- Tela para cadastro de médico 

 

Na Figura 5.5 apresentamos a interface onde o médico psiquiatra vai analisar e testar 

as faculdades mentais de um usuário.  Essa interface é acessada através do botão Usuário ou 

do menu usuário, que após ser pressionado fará aparecer a janela para ser inserido o nome do 

usuário e ser atribuído um valor de 0 a 10 para cada uma das faculdades mentais. 
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Figura 5.5- Tela para análise das faculdades mentais de um usuário 

 

5.2.2 Avaliação 

 

Para avaliação da OntoPsic foram utilizados os critérios definidos por Lozano-Tello e 

Gómez-Pérez (2004) detalhados na Seção 5.2 deste capítulo. Tais critérios são: Classificação, 

Consistência, Expressividade, Capacidade de Expansão, Precisão, Satisfação, Sensibilidade, 

Usabilidade e Utilidade. A máquina de inferência Pellet versão 1.5.2 foi utilizada para avaliar 

os seguintes critérios: Consistência, Tipo de Linguagem e Expressividade. Também foi 

utilizada a abordagem que considera uma avaliação quantitativa propostas por Ning Huang e 

Shihan Diao (2006). 
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5.2.2.1 Avaliação Qualitativa 

A avaliação qualitativa foi realizada com foco nos critérios citados na Seção 5.2 acima. A 

máquina de inferência Pellet apresenta basicamente as seguintes informações em seu relatório 

de avaliação de ontologias (MARTIMIANO, 2006): 

 

• Tempo para carregar a ontologia em memória. 

• Tempo total para realizar a avaliação. 

• Tempo para classificar a ontologia. 

• Tipo da linguagem OWL utilizada. 

• Tempo para validar a linguagem OWL utilizada. 

• Expressividade da linguagem de formalização. 

• Tempo para classificar a ontologia. 

• Se a ontologia é consistente ou não. 

•  Hierarquia de classes. 

 

A avaliação qualitativa foi realizada utilizando a máquina de inferência Pellet e o 

framework Protégé e os resultados obtidos foram os seguintes: A OntoPsic é consistente já 

que nenhuma condição definida resultou em conclusões contraditórias. É concisa e foi 

avaliada de forma subjetiva por profissionais (Médicos e Professores) do Núcleo de 

Telessaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(NUTES/HC/UFPE) sendo inclusive no momento cogitada sua utilização nas aulas em 

disciplinas do curso de Medicina e Psicologia. A OntoPsic foi classificada com 

expressividade SHOIN(D) significando que a ontologia comporta regras transitivas, interseção 

entre classes, negação, quantificação universal e existencial,  disjunção entre classes e que é 

uma ontologia decidivel e essa é a expressividade que se busca nas ontologias atualmente. A 

ontologias assim classificadas, são consideradas com as que provavelmente melhor atenderão 

ao domínio a que se proporam . Pode ser visto na Figura 5.6 a classificação da expressividade 

pelo framework Protégé e máquina de inferência Pellet. 
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Figura 5.6 - Expressividade da OntoPsic 

 
As máquinas de inferência ajudam na verificação da consistência de três formas: (i) 

verificando se alguma condição definida resulta em conclusões contraditórias, (ii) inferindo a 

hierarquia de classes e subclasses e (iii) computando as instâncias inferidas. A máquina de 

inferência Pellet concluiu que a OntoPsic é consistente, já que nenhuma condição definida 

resultou em conclusões contraditórias.  

A avaliação da OntoPsic de acordo com os demais critérios é apresentada da seguinte 

forma: 

• Capacidade de Expansão: a OntoPsic é definida como uma ontologia de 

domínio, portanto possui a capacidade de expansão e reuso de conceitos 

para o desenvolvimento de ontologias de aplicação para o domínio da 

psiquiatria no contexto da telessaúde. 

• Usabilidade e Utilidade: a utilização da linguagem OWL para formalizar a 

ontologia facilita o entendimento de suas classes e propriedades. Além 

disso, a OntoPsic foi desenvolvida a partir do conhecimento de 

especialistas do domínio da psiquiatria e telessaúde. A ontologia tem 

aplicações na educação para o treinamento de estudantes de psiquiatria, 

psicologia ou psicanálise. Pode ser usada integrada a uma ferramenta de 

diagnóstico à distância ou segunda opinião, por exemplo. Desenvolvedores 
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de ontologias também podem utilizar a ontologia proposta, estendendo, 

especializando ou herdando suas classes para o desenvolvimento de 

ontologias mais específicas. 

• Precisão e Satisfação: os conceitos representados na OntoPsic estão de 

acordo com o domínio modelado, são conceitos que permitem que os 

profissionais da saúde mental conheçam melhor os possíveis cenários e 

variantes da psiquiatria e psicologia, auxiliando-os assim, em suas 

atividades e tomadas de decisões. 

• Sensibilidade: por ser uma ontologia para o domínio da psiquiatria e 

telessaúde contendo conceitos mais genéricos, e este domínio ser dinâmico 

e poder se alterar com o tempo, e considerando ainda que a ontologia possa 

sofrer alterações em sua estrutura, considera-se que a OntoPsic é sensível a 

modificações, assim pode-se inserir conceitos, mudar relacionamentos e 

propriedades, assim evitando que a ontologia  fique inconsistente com 

mudanças. 

Na próxima seção, apresentaremos a avaliação quantitativa da OntoPsic. 

 
5.2.2.2 Avaliação Quantitativa 

 

Ontologias são utilizadas para representar conhecimento dos mais variados domínios, apesar 

disso, as ontologias podem apresentar componentes em comum como conceitos, instâncias, 

atributos, relações que podem ser hierárquicas ou não e restrições sobre conceitos e relações 

na forma de axiomas. Uma análise desses componentes que formam a composição de uma 

ontologia podem revelar informações e características importantes como o nível de 

formalidade. Ontologias leves ou informais comportam conceitos, instâncias, relações e 

atributos. Ontologias pesadas ou formais comportam conceitos, instâncias, relações, atributos 

e também representam restrições sobre conceitos e relações na forma de axiomas. A OntoPsic 

se enquadra na categoria das ontologias formais ou pesadas, visto que além de conceitos, 

instâncias, relações e atributos ela também possui restrições na forma de axiomas. 

A avaliação quantitativa foi feita com base em cinco indicadores, todos segundo (N. 

Huang e S. Diao, 2006): (i) quantidade de classes nomeadas, (ii) média das propriedades PO, 

(iii) níveis da ontologia quanto à relação é-um, (iv) classe de maior grau da ontologia no que 

se refere à relação é-um e (v) classe de maior grau da ontologia no que se refere à relação 
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todo-parte. A análise isolada de cada um desses indicadores não leva a resultados conclusivos. 

É necessário observá-los em conjunto. A seguir os indicadores serão detalhados. 

1. Quantidade de Classes Nomeadas: Esse tipo de indicador fornece um 

indicativo do tamanho da ontologia e do domínio representado. Esse tipo de indicador é útil 

para se comparar ontologias do mesmo domínio. Assim se possuímos duas ontologias 

distintas para o mesmo domínio, e uma das ontologias possui 50 classes e outra 10, temos a 

idéia de que a primeira é mais rica e melhor que a segunda. Porém esse valor é apenas um 

indicativo de qualidade, mas precisa-se de outros indicadores que tornem possível a análise 

completa da sua expressividade. Na Tabela abaixo temos a quantidade de classes nomeadas 

da OntoPsic: 

Tabela 5.1- Total de Classes nomeadas da OntoPsic 

 
Ontologia Classes Nomeadas 

OntoPsic 93 

  

2. Média das Propriedades PO: Uma propriedade em OWL DL é uma relação 

binária. Existem dois tipos de propriedades: propriedades de tipos de dados (PD) e 

Propriedades Objetos (PO). Neste trabalho estamos considerando as propriedades objetos. 

Uma Propriedade Objeto reflete uma relação entre instâncias de duas classes. Os 

raciocinadores realizam inferências sobre propriedades objeto como a verificação de 

restrições sobre propriedades e a verificação do axioma de domínio e contradomínio. Uma 

propriedade de tipo de dados reflete uma relação entre uma instância e um tipo XMLSchema. 

As propriedades de tipos de dados são tratadas separadamente pelo mecanismo de inferência.  

A análise da média das propriedades objeto em relação ao total de classes nomeadas 

nos dá a idéia da distribuição de uma representatividade entre as instâncias das classes. A 

Tabela 5.2 a seguir apresenta a quantidade de propriedades objeto da OntoPsic: 
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Tabela 5.2- Total de Propriedades Objeto da OntoPsic 

 
Ontologia Total de PO 

OntoPsic 29 

 

A seguir temos a fórmula que calcula a MPO (Média de Propriedades Objeto) da 

ontologia, onde PO é o total de propriedades objeto e n é o total de classes da Ontologia: 

 

Portanto a Tabela 5.3 indica a média de PO da OntoPsic. 

Tabela 5.3- Média de PO da OntoPsic 

 
Ontologia Média de PO 

OntoPsic 0,311 

 

Esse indicador ajuda os engenheiros de ontologias a avaliar a abundância de relação 

entre classes, porém isoladamente também não é um indicador conclusivo e sim um indicador 

que em conjunto com outros indicadores ajuda na conclusão quantitativa da ontologia. 

3. Níveis da Ontologia quanto à relação é-um: Através desse tipo análise de 

uma ontologia, podemos fazer uma analogia com a teoria dos grafos onde temos que uma 

classe corresponde a um vértice e a relação entre classes corresponde a uma aresta. Através da 

análise de um grafo podemos tirar algumas conclusões: 

o Um grafo pode ser direcionado ou não direcionado; 

o Um vértice pode ter grau e isso pode indicar se o grafo tem vértices não 

conectados ou isolados; 

o Se o grafo for não direcionado, ele poderá formar uma árvore, portanto será 

acíclico e conectado; 
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o Várias árvores reunidas formam uma floresta. 

Para uma mesma ontologia vários tipos de grafos podem ser gerados. Se levarmos em 

consideração a relação “é-um” entre as classes, temos uma árvore e poderemos ter um floresta 

caso uma ontologia importe outra. A partir desse tipo de grafo é possível identificar o nível de 

profundidade da ontologia, partindo do conceito de mais alto nível ou raiz até chegar aos 

conceitos-folha. 

A Figura 5.7 foi gerada pelo plug-in Jambalaya e ilustra a árvore de classes e relações 

“é-um” da OntoPsic. Por este diagrama podemos observar que a ontologia possui 5 níveis 

desde a raiz até as folhas, sendo o nível 3 o mais denso, ou seja é o nível que possui maior 

quantidade de classes. 

 

Figura 5.7: Árvore formada por classes e relações “é-um” da OntoPsic 

Esse indicador contribui com a avaliação do tamanho da ontologia revelando as 

proporções da raiz as folhas e a profundidade da ontologia através da sua estrutura 

hierárquica. A Tabela 5.4 contém o total de classes por nível, onde observamos que o nível 3 

é o mais denso. 
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Tabela 5.4: Total de classes por níveis da Ontologia 

Nível Total de Classes 

1 1 

2 13 

3 52 

4 18 

5 9 

Total 93 

 

4. Classe de maior Grau da Ontologia quanto à relação É-Um: Do grafo da 

Figura 5.5 é possível extrair a classe de maior grau da Ontologia. Este indicador nos revela as 

classes que possuem maior conexão (É-Um) com outras e assim ajudar em decisões de projeto 

tanto para o aprimoramento da Ontologia como para outras aplicações que tenham a intenção 

de reusá-la. A Tabela 5.5 contém a classe de maior grau É-Um da OntoPsic. 

Tabela 5.5: Classe de maior grau “É-Um” da OntoPsic 

Ontologia 
Classe de maior 

grau É-Um 

OntoPsic Symptom(13) 

 

Por ser uma ontologia de domínio da área de saúde, era de se esperar que a classe de 

maior grau É-Um fosse alguma classe chave para o domínio, então a classe Sympton é 

coerente com o domínio, visto que para se chegar a conclusão de um distúrbio é fundamental 

que sejam levados em consideração os sintomas apresentados. 

 

5. Classe de maior Grau da Ontologia quanto à Relação Todo-Parte: Esse 

tipo de relação estabelece um tipo de hierarquia entre os indivíduos de uma classe. Assim 

poderíamos imaginar uma classe chamada Bicicleta como sendo uma instância da classe 

Meios_Transporte que é composta por pneu, banco, direção, peças, etc. Com esse tipo de 
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relação é possível enriquecer uma representação explícita de um domínio informando as 

partes de um todo. A Tabela 5.6 apresenta a classe que contém a maior quantidade de relações 

Todo-Parte da Ontologia. 

 

Tabela 5.6: Classe de maior grau “Todo-Parte” da OntoPsic 

Ontologia 
Classe de maior grau 

Todo-Parte 

OntoPsic Drugs (6) 

 

Assim como na classe de maior grau É-Um de uma ontologia, espera-se que a classe 

de maior grau Todo-Parte de uma ontologia seja algum conceito chave para o domínio, 

portando a classe Drugs, que representa os tipos de drogas que o médico pode prescrever para 

um usuário é a classe de maior grau Todo-Parte. 

A Tabela 5.7 sumariza todos os indicadores discutidos no processo de avaliação 

quantitativa da OntoPsic apresentando seus resultados. 

 

Tabela 5.7: Resultado da avaliação quantitativa 

Indicador OntoPsic 

Total de Classes nomeadas 93 

Média de PO 0,311 

Níveis (Relação É-Um) 5 

Classe de maior grau (É-Um) Symptom(13) 

Classe de maior grau (Todo-Parte) Drugs (6) 

 

Avaliando os indicadores em conjunto, apresentados na Tabela 5.7 podemos ter uma 

idéia quantitativa mais clara da OntoPsic e concluir que a ontologia, para o domínio que se 

propõe está quantitativamente bem estruturada e com considerável representatividade. 

O framework Protégé também fornece métricas extraídas da OntoPsic. A seguir, são 

apresentados na Figura 5.8 as informações resumidas como: número de classes nomeadas, 
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classes anônimas e propriedades objetos e tipos de dados.  Vale ressaltar que em suas métricas 

o framework Protégé não conta com a classe owl:Thing.  

 

 

Figura 5.8- Métricas da OntoPsic do Protégé 
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5.3 Avaliação da Complexidade da OntoPsic 

Para avaliação da complexidade da Ontologia, utilizamos o método desenvolvido por 

Wongthongtham e Zadjabbari (2009).  Essas métricas visam quantificar o quanto uma 

ontologia está habilitada para ser compartilhada, e a complexidade da ontologia é um dos 

fatores que pode dar um indicativo do seu grau de compartilhamento. O valor final da 

complexidade, será um valor entre 0 e 1, onde o 0 significa que a ontologia não é muito 

complexa e o 1 significa que é de complexidade máxima (wongthongthan e zadjabbari, 2009).  

 Para a avaliação da complexidade da Ontologia, utilizaremos 8 (oito) critérios, 

conforme já foi mencionado na seção 5.2 deste capítulo. 

i. O número total de propriedades Datatypes. Esse número representa o quanto bem 

definidos são os conceitos da ontologia e é dada pela fórumla: 

 

 

Onde o TNoDP significa a soma do número de propriedades datatypes da Ontologia. Na 

OntoPsic temos: 

Tabela 5.8: Propriedades Datatypes da OntoPsic 

Ontologia TNoDP 

OntoPsic 9 

 

ii. A média de propriedades Datatypes por classe. Esse valor indica de forma global 

quanto bem definidos são os conceitos individuais da ontologia. É dada pela fórmula: 

 

 Onde ADP/C é obtido pela soma do número total de propriedades datatypes, divididos 

pela soma do número de classes. Dessa forma, para a OntoPsic temos: 
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Tabela 5.9: Média das propriedades Datatypes da OntoPsic 

Ontologia ADP/C 

OntoPsic 0,96 

 

 

iii. O número total de Object Properties. Essa métrica diz o quanto os conceitos se 

propagam pelo ontologia. E para se obter esse valor, soma-se o número de Object properties 

para cada classe da Ontologia. 

 

 Para a OntoPsic temos: 

 

Tabela 5.10: Número Total de Object Properties 

Ontologia TNoOP 

OntoPsic 29 

 

 

iv. Média dos Objects Properties por Classe. Esse índice indica de forma global como os 

conceitos individuais se propagam na ontologia por cada classe. E é dado pelo fórmula: 

 

Na OntoPsic o número médio de Objects Properties por classe é dado na Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11: Número Médio de Object Properties por Classe 

Ontologia AOP/C 

OntoPsic 0,311 

 

v. Número Total de Restrições. Indica o quanto bem relacionadas através de restrições 

são as classes da Ontologia. E é dada pela fórmula: 

 

 

Tabela 5.12: Número Total de Restrições 

Ontologia TNoC 

OntoPsic 11 

 

vi. Média das Restrições por Objects Properties. Demonstra uma estratégia global de 

como as relações individuais se restringem entre classes. É dada pela fórmula: 

 

 

 

 Na OntoPsic, temos esse índice representado na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13: Média das Restrições por Objects Properties 

Ontologia AC/OP 

OntoPsic 0,37 

 

vii. Número total de caminhos hierárquicos. Mostra o quanto refinados são os conceitos 

da ontologia. Essa métrica leva em consideração as relações “is-a”, “part-of” e “compose-of”, 

é obtida pela soma do caminho de cada conceito a partir do nó raiz até o nó folha, e é dada 

pela fórmula: 
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Para a OntoPsic temos a Tabela 5.14. 

 

Tabela 5.14: Número Total de Caminhos Hierárquicos 

Ontologia TNoHP 

OntoPsic 253 

 

viii. Média Hierárquica de Caminhos por Classe.  Indica o quanto refinado são os 

conceitos individuais de acordo com as classes e os caminhos hierárquicos, é dado pela 

fórmula: 

 

 Para a OntoPsic temos: 

 

Tabela 5.15: Média Hierárquica por Classe 

Ontologia AHP/C 

OntoPsic 2,72 

 

 Para se determinar o valor exato da complexidade da ontologia, se faz necessário o uso 

de sistemas Fuzzy de inferência (wongthongthan e zadjabbari, 2009), que segundo os autores 

desse método de avaliação serão em breve desenvolvidos e apresentados. 
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5.4 Resultados às Questões de Competência 

Para validação do trabalho, foram definidas questões de competência (Valente, A., Breuker, 

J., 1996) que a OntoPsic deve ser capaz de responder, bem como o código em SPARQL para 

cada consulta. Os resultados de algumas delas utilizando o módulo de consultas do 

OntoConsult serão apresentados nas Tabelas adiante. 

A primeira questão de competência que utilizamos para ilustração dos resultados está 

na Tabela 5.8 e refere-se à questão: quais os possíveis efeitos colaterais que um usuário 

poderá apresentar com a utilização de determinada droga? 

 

Tabela 5.16: Resultado a questão de competência 1 

Questão de 

Competência 1 

De acordo com a droga utilizada quais os possíveis efeitos colaterais 

que o usuário poderá apresentar? 

SPARQL SELECT * WHERE { ?Drogas :may_causes ?Efeitos_Colaterais } 

Resultados 

Drogas Efeitos Colaterais 

Hipnóticos Dependência, Tolerância 

ISRS 
Boca Seca, Tontura, 

Sonolência 

  

Outra questão de competência é mostrada na Tabela 5.17 e pergunta qual o tratamento 

mais indicado para um determinado tipo de distúrbio que um usuário possui. 

 

Tabela 5.17: Resultado a questão de competência 2 

Questão de 

Competência 2 

Qual o tratamento mais indicado ao usuário para um determinado 

tipo de distúrbio? 

SPARQL 
SELECT * WHERE { ?Usuário :has_disorder ?Distúrbio 
       . { ?Disturbio :has_treatment ?Tratamento } 

} 

Resultados 

Usuário Distúrbio Tratamento 

1 Depressão Antidepressivos 

2 Transtorno Bipolar Estabilizantes de Humor 

 

Na Tabela 5.18 observamos a questão de competência 3, que pergunta qual o 

psicoterapêutico mais indicado para os possíveis distúrbios. 
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Tabela 5.18: Resultado a questão de competência 3 

Questão de 

Competência 3 

Que tipo de psicoterapêutico é o mais indicado para os possíveis 

distúrbios? 

SPARQL 
SELECT * WHERE { ?Distúrbio :has_treatment ?Tratamento 
       . { ?Tratamento rdf:type :psychotherapic }  

} 

Resultados 

            Distúrbio Tratamento 

Fobia Social Terapia Ocupacional 

Síndrome do Pânico Terapia de Grupo 

 

As Tabelas 5.19 e 5.20 respondem às questões de competência 4 e 5 respectivamente, 

que são: 

- Qual o sintoma que um determinado usuário possui, seu possível distúrbio e possível 

perfil psicológico? 

 - Que sintomas estão relacionados com a determinada síndrome? 

 

Tabela 5.19: Resultado a questão de competência 4 

Questão de 

Competência 4 

Qual o sintoma que um determinado usuário possui, seu possível distúrbio 

e possível perfil psicológico? 

SPARQL 

SELECT * WHERE {?Usuário :has_sympton ?Sintoma  
             . { ?Usuário :has_disorder ?Disturbio}         
. { ?Usuário :Presents_Profile ?Perfil_Psicológico}  
} 

Resultados 

Usuário Sintoma Distúrbio 
Perfil 

Psicológico 

1 

Irritabilidade, 

alteração de 

pensamento 

Transtorno de 

humor 
Esquizofrênico 

2 Melancolia Depressão Depressivo 
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Tabela 5.20: Resultado a questão de competência 5 

 

Questão de 

Competência 5 
Que sintomas estão relacionados com a determinada síndrome? 

SPARQL SELECT * WHERE { ?Sintomas :Form_By ?Síndrome } 

Resultados 

           Sintoma Síndrome 

Desinteresse, alucinação Demencial 

Exaustão, timidez Afetiva 

 

 

5.5 Considerações Finais 

 

Foram apresentados neste capítulo os resultados da fase de avaliação da OntoPsic, fase 

contemplada com validação, avaliação qualitativa, quantitativa e resultados. Foram seguidas 

quatro estratégias, sendo três para avaliação e uma para validação. Para a avaliação foram 

utilizados os critérios abordados por Lozano-Tello e Gómez-Pérez (2004) que propõem 

avaliar o quanto uma ontologia satisfaz a um determinado conjunto de critérios pré-definidos.  

Essa avaliação considerada qualitativa concentrou-se mais nos critérios de 

consistência, expressividade e tipo de linguagem da OntoPsic. Foi utilizada também a 

abordagem proposta por N. Huang e S. Diao (2006), que apresenta uma avaliação 

quantitativa. Este método procura elicitar quantitativamente os componentes de uma ontologia 

e usa para isso a teoria de grafos e indicadores estatísticos. Por fim foram usados os critérios 

desenvolvidos por wongthongthan e zadjabbari (2009) que apresentam uma avaliação quanto 

a complexidade da ontologia. 

Concluímos que a ontologia é consistente e expressiva, consequência da sua estrutura 

definida formalmente. É importante salientar que se fez necessário realizar uma avaliação da 

sua utilização por especialistas do domínio comprovando que a Ontologia serve de fato para o 

domínio modelado. 

No próximo capítulo serão apresentados as conclusões e os possíveis trabalhos futuros 

que esta dissertação poderá gerar.



 
 
6.  Conclusões e Trabalhos Futuros 
 
 
Ontologias vêm contribuindo fortemente na promoção de interoperabilidade entre sistemas ao 

representarem dados compartilhados por diversas aplicações (USCHOLD & GRUNINGER, 

2004). 

 A OntoPsic, apresentada em detalhes no Capítulo 4 desse trabalho é uma ontologia 

para o domínio da psiquiatria aplicada ao contexto da telessaúde, e apresenta elementos que 

ajudam os profissionais envolvidos com cuidados da saúde mental a concluir um distúrbio de 

um paciente, bem como seu possível tratamento, com drogas ou psicoterápicos. Para tornar 

esse trabalho possível, foi necessário se estabelecer relações semânticas entre os conceitos 

utilizados na definição da psiquiatria, assim tornando viável sua utilização em sistemas de 

informação  médicos e psiquiátricos. Dessa forma, a criação de artefatos que representem 

tais abstrações desse conceito de forma não ambígua é fundamental, e neste contexto as 

ontologias são apontadas como uma solução. 

A utilização da OntoPsic permitiu a consolidação de uma base comum e compartilhada 

com informações a respeito do domínio de psiquiatria, especificando, tratando e diminuindo a 

chance de um diagnóstico distinto para um mesmo usuário. 

 Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho, destacando as contribuições 

relevantes e indica sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1 Principais Contribuições 
 
O trabalho resultante dessa dissertação visa prover aos trabalhadores de saúde mental, que são 

médicos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, bem como, para desenvolvedores de 

ontologias, a possibilidade de tomar decisões rápidas e precisas, especialmente em um sistema 

de telessaúde. Através da formalização apresentada com a OntoPsic, os impactos que a falta 

de tal modelo pode trazer ao domínio da saúde mental podem ser minimizados de forma 

considerável. 

 

 Esse trabalho também possui as seguintes contribuições: 

 

1. Uma estrutura formal, padronizada e compartilhada representando informações a 

respeito do domínio da psiquiatria, avaliada de acordo com critérios como 
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2. expressividade, capacidade de expansão e consistência utilizando assim a máquina de 

inferência Pellet para sua validação. 

3. Reuso de Conhecimento. Serve como ferramenta para organização, reuso e 

disseminação da ontologia especificando, facilitando a construção de outras ontologias 

de aplicação e promovendo o seu reuso em problemas similares, além de servir de 

vocabulário de comunicação entre agentes inteligentes. 

4. Uma ferramenta chamada de OntoConsult, que é um sistema de informação que 

consulta a OntoPsic e extrai dela respostas aos questionamentos apresentados. Essa 

ferramenta permite também a criação de instâncias na ontologia, fazendo com que 

assim a ontologia fique mais rica e tenha maiores aplicações. 

 

De acordo com os objetivos do trabalho, propostos no Capítulo 1, que inicialmente 

eram: formalizar uma estrutura padronizada para representação de informações sobre serviços 

de psiquiatria e telessaúde para especificar, tratar e evitar falhas em ambientes psiquiátricos; 

Demonstrar como o uso de ontologias facilita e possibilita o reuso, padronização e 

compartilhamento de conhecimento e informações sobre serviços de Telessaúde; e permitir 

que a ontologia seja reusada e especializada para domínios específicos de Telessaúde. 

Podemos concluir que a Ontologia cumpre o papel ao qual se propõe, se constituindo em uma 

ferramenta computacional que poderá ser utilizada para o tratamento e utilização da 

informação a respeito de Psiquiatria e Telessaúde, possibilitando aos atores já citados 

tomarem melhores decisões de tratamento e medicamento dos usuários, fornecendo uma visão 

de alto nível entre os envolvidos (DIAS et al., 2009). 

Essas contribuições resultaram em trabalho publicado no IV Congresso Brasileiro de 

Telemedicina e Telessaúde e II Workshop do Laboratório de Excelência e Inovação em 

Telessaúde – América Latina e Europa com o título  OntoPsic: Uma Ontologia para 

Psiquiatria no Contexto da Telessaúde. Este artigo descreve a OntoPsic, seu 

desenvolvimento, metodologias, resultados e benefícios de sua utilização. Apresenta também 

o OntoConsult, sistema desenvolvido para manipulação da ontologia proposta, sua arquitetura 

e principais funcionalidades. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

 

A telessaúde é uma área que tem se desenvolvido bastante nos últimos tempos com o avanço 

das telecomunicações, e no Brasil essas aplicações se fazem ainda mais importantes, pelos 

motivos já expostos no Capítulo 1 desta dissertação, como regiões remotas e de difícil acesso 

e falta de profissionais de saúde especializados. Assim, apresentaremos a seguir algumas 

sugestões para a continuidade deste trabalho. 

 

1. A OntoPsic pode ser bastante útil no treinamento para estudantes de saúde mental. A 

Ontologia em conjunto com um sistema de aprendizagem pode dar suporte ao 

professor e ao aluno, de um lado agilizando as respostas dos professores e atenuando 

conclusões diversas para o mesmo caso e de outro lado submetendo o aluno a uma 

avaliação mais precisa e minuciosa através de cenários fictícios; 

2. A OntoPsic também pode ser utilizada em conjunto com um Ambiente Virtual de 

Ensino, para alunos de saúde mental se capacitarem à distância; 

3. Enriquecer e refinar a OntoPsic com mais conhecimento a respeito da saúde mental 

detalhando melhor algumas classes definidas, visando torná-la ainda mais 

representativa; 

4. Comparar a OntoPsic com alguma outra ontologia semelhante, dessa forma poderemos 

obter parâmetros a serem alcançados/ melhorados ou ainda se certificar que a 

Ontologia está melhor especificada que outra; 

5. Pode ser desenvolvida uma aplicação que consulte a OntoPsic a fim de traçar o perfil 

psicológico de um indivíduo, esse tipo de aplicação teria bastante utilidade em praticas 

forenses e poderia ser utilizado pelas policias judiciárias para concluir se uma pessoa 

teria condições se ter o benefício da liberdade provisória ou não por exemplo. 
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