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Resumo
O compartilhamento de conhecimentos e integração de dados é um dos
maiores desafios da área da saúde e essencial para contribuição de melhoria da
qualidade da assistência em saúde. Uma vez que a mesma pessoa recebe atendimento
em diversas instituições de saúde ao longo de sua vida, suas informações ficam
distribuídas em diferentes sistemas de informação que são executados em plataformas
de hardware e software heterogêneas. Este trabalho propõe um Sistema de
Informação em Saúde Baseado em Ontologias (SISOnt) para compartilhamento de
conhecimento e integração de dados em saúde, que permite inferir novas informações
a partir de bases de dados e da base de conhecimento. Para esse fim foram criadas três
ontologias representadas através dos padrões e conceitos propostos pela Web
Semântica. A primeira ontologia provê a representação dos conceitos de agravos da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e as demais estão relacionadas à
representação dos conceitos das bases de dados dos Sistemas de Informação em Saúde
(SIS), especificamente do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Palavras-chave: ontologias, banco de dados e Sistemas de Informação em Saúde.

Abstract
The sharing of knowledge and integration of data is one of the biggest
challenges in health and essential contribution to improve the quality of health care.
Since the same person receives care in various health facilities throughout his/her live,
that information is distributed in different information systems which run on platforms
of heterogeneous hardware and software. This paper proposes a System of Health
Information Based on Ontologies (SISOnt) for knowledge sharing and integration of
data on health, which allows to infer new information from the heterogeneous
databases and knowledge base. For this purpose it was created three ontologies
represented by the patterns and concepts proposed by the Semantic Web. The first
ontology provides a representation of the concepts of diseases Secretariat of Health
Surveillance (SVS) and the others are related to the representation of the concepts of
databases of Health Information Systems (SIS), specifically the Information System
of Notification of Diseases (SINAN) and the Information System on Mortality (SIM).

Keywords: ontologies, databases and Health Information Systems.
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Capítulo 1
Introdução

A demanda por informações em saúde vem crescendo juntamente com os
desafios presentes na sua utilização. Pode-se destacar a necessidade de avaliar o
processo de trabalho e possibilitar a democratização do conhecimento em saúde
[Villalbi 2003]. Assim, profissionais e gestores são parceiros estratégicos na produção
e utilização das informações em saúde.
No Brasil, os sistemas de informação tiveram recentemente uma ascendência
vertiginosa, principalmente com a implementação do SUS (Sistema Único de Saúde).
As experiências que envolvem o Cartão Nacional de Saúde despertam interesse e vêm
sendo estimuladas. O uso de sistemas computacionais representa uma possibilidade de
melhoria da qualidade da assistência em saúde, desde que sejam utilizadas
ferramentas em todo seu potencial. No entanto, isso não é possível devido
principalmente à falta de integração dos dados [Nardon 2003] presentes entre as
diversas bases de dados que fazem parte dos sistemas de informação em saúde (SIS).
O compartilhamento de conhecimentos e integração de dados é um dos
maiores desafios da área da saúde, uma vez que uma dada pessoa recebe atendimento
em diversas instituições de saúde ao longo de sua vida e suas informações sobre a sua
saúde ficam distribuídas em diferentes sistemas de informação que são executados em
plataformas de hardware e software heterogêneos.
Atualmente as secretarias estaduais e municipais de saúde gerenciam vários
tipos de dados relacionados à sua área de atuação. Esses dados são manipulados
através de diversos sistemas de informações e, normalmente, cada sistema de
informação armazena seus dados em uma base de dados heterogênea e não há
integração entre elas.
Assim, a existência de diversos sistemas computacionais dificulta o acesso às
informações, pois se faz necessário que o usuário tenha conhecimento dos dados
manipulados por cada sistema. Além disto, também dificulta a integração desses
1

dados para tomada de decisões por parte dos gestores, já que essas bases usam
formatos de representação diferentes.
A dificuldade de integração entre bases de dados heterogêneas para
compartilhamento de conhecimento não ocorre apenas na área da saúde e tem sido
tema de estudo durante as últimas décadas [Hunter 2001]. Uma das técnicas adotadas
para abordar este problema é a criação de ontologias para representar o conhecimento
do domínio. No caso, uma ontologia é uma descrição de conceitos e dos
relacionamentos que podem existir entre estes conceitos em um determinado domínio.
Diante da relevância e atualidade do tema, o presente trabalho trata da
interdisciplinaridade entre três áreas: sistemas de banco de dados, inteligência
artificial e sistemas de informação em saúde, propondo a utilização de técnicas de
inteligência artificial, como representação de conhecimento através de ontologias,
associadas a sistemas de bancos de dados, com o objetivo de permitir a integração de
dados e o compartilhamento de conhecimento em sistemas de informação em saúde.
Neste contexto é proposto, um Sistema de Informação em Saúde Baseado em
Ontologias (SISOnt) para compartilhamento de conhecimento e integração de dados
em saúde, para esse fim, foram criadas três ontologias representadas através dos
padrões e conceitos propostos pela Web Semântica. A primeira ontologia provê a
representação dos conceitos de agravos [SVS 2006] e as demais estão relacionadas à
representação dos conceitos referentes às bases de dados dos sistemas de informação
em saúde, especificamente do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) que pertencem ao
SUS.

1.1 Objetivos
O objetivo deste trabalho é propor mecanismos para o compartilhamento de
conhecimento e a integração de base de dados heterogêneas em saúde, através do uso
de ontologias especificadas no padrão OWL (Web Ontology Language) e uso do
framework Jena. Os resultados deste estudo foram utilizados na construção de um
protótipo que possui as funcionalidades necessárias para atender aplicações do mundo
real. Com base nesse objetivo, foi também realizado a gestão do conhecimento.
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1.2 Justificativa
O uso de ontologias baseadas no padrão OWL tem características adequadas
para atender aos requisitos de compartilhamento e integração de conhecimento em
saúde. Em primeiro lugar, este padrão é simples e flexível o bastante para representar
os conceitos presentes em sistemas de informação em saúde. Além disso, este padrão
tem sido bem aceito tanto no meio acadêmico quanto na indústria, o que aumenta a
probabilidade da existência de um grande número de bases de conhecimento
representadas nesse padrão no futuro, o que é essencial para que se possa buscar e
recuperar desde o histórico completo de um paciente a informações estatísticas com
relação aos agravos de notificação compulsória, por exemplo.

1.3 Organização do Trabalho
Os demais capítulos deste trabalho estão organizados como segue:
•

O Capítulo 2 apresenta o problema motivador para o desenvolvimento do
trabalho, que corresponde a um estudo sobre os conceitos relacionados à
integração de dados e projetos relacionados, bem como introduz definições
inerentes à Web Semântica e trabalhos que utilizaram os conceitos de
ontologias;

•

O Capítulo 3 aborda as tecnologias e ferramentas utilizadas para o
desenvolvimento da proposta deste trabalho, dentre elas: os padrões RDF
(Resource Description Framework) e OWL, a ferramenta Protégé e a
framework Jena;

•

O Capítulo 4 se refere ao desenvolvimento do SISOnt, abordando os
aspectos de modelagem, projeto e implementação, que utilizam as
tecnologias abordadas no Capítulo 3;

•

O Capítulo 5 apresenta um exemplo de estudo do SISOnt objetivando
validar a proposta do SISOnt;

•

O Capítulo 6 apresenta a conclusão deste trabalho de pesquisa e sugestões
de trabalhos futuros.
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Capítulo 2
Fundamentação Teórica

É cada vez maior o número de dados e informações aos quais as instituições
de saúde têm acesso. Os dados são transformados em informações por meio de
sistemas computacionais de informação e disponibilizados na forma de relatórios,
pesquisas, números, períodos, entre outros. Esse fluxo de dados acaba certamente por
manter as instituições informadas dos dados de suas atividades. Contudo, deparandose com a necessidade de conhecer cada vez mais seus problemas, buscar alternativas
para solucioná-los, atingir metas e cumprirem objetivos, as instituições de saúde
passaram a valorizar seu próprio conhecimento, antes ignorado ou não atribuído a ele
o seu real valor.
Sendo importante ressaltar que o conhecimento não é um dado nem uma
informação, mas está relacionado a eles. Uma informação por si só é dita como dados
que fazem sentido. Já o conhecimento é obtido por meio da união dessas informações
juntamente com suas experiências, valores, criatividade e avaliações [Teixeira 2000].
Um exemplo prático da obtenção de conhecimento pode ser encontrado em um
ambiente médico. Suponha que um ginecologista tem a informação dos antibióticos
que surtem efeito sobre o vírus HIV (Human Immunodeficiency Virus). Logo, após
anos de pesquisa, ele descobre que uma determinada combinação deles traz a cura
para a doença, transformando as informações disponíveis em conhecimento.
Dentre as diversas áreas que vêm sendo aplicada a gestão do conhecimento
destaca-se a saúde, não somente pela importância que representa para a humanidade,
mas também pela variedade de informações que cresce a cada dia. Assim, essa gestão
necessita ser corretamente tratada e compartilhada para que o conhecimento não seja
perdido.
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2.1 Sistemas de Informação em Saúde – Problema
Motivador
Na área da saúde há softwares, chamados de Sistemas de Informação em
Saúde (SIS), para obter, gerir e utilizar a informação, com intuito de melhorar os
cuidados com a saúde, aumentar o desempenho dos serviços médicos e facilitar sua
administração.
Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Natal-RN utiliza 13
(treze) SIS para administração de seus dados, sobre a doença dos indivíduos e seu
perfil na comunidade, sobre as causas e condições que propiciam o aparecimento
delas, sobre a atividade clínica, condutas, normas técnicas, tecnologias em saúde
utilizadas, ações programáticas e resultados, como extensão e impacto das ações na
população ou grupos de risco, e cada um destes faz uso de uma tecnologia específica.
Além disso, para cada sistema existe um grupo de usuários, que normalmente não
consegue interagir com os outros sistemas, ou até mesmo desconhecem os dados que
são manipulados neles.
Dos

SIS

gerenciados

pela

SMS

apenas

dois

serão

apresentados

detalhadamente aqui como estudo de caso para validação da proposta, que são o
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM).
O SINAN [SVS 2006a] visa facilitar a formulação e avaliação das políticas,
planos e programas de saúde, subsidiando o processo de tomada de decisões, com
vistas a contribuir para a melhoria da situação de saúde da população. Tem como
atribuições: coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo
Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo (municipal,
estadual e federal), através de uma rede informatizada, para apoiar o processo de
investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica
das doenças de notificação compulsória, fornecendo dados para análise do perfil de
morbidade.
O SIM [Ministério da Saúde 2005] foi criado para a obtenção regular de dados
sobre mortalidade no País. A partir da criação do SIM foi possível a captação de
dados sobre mortalidade, de forma abrangente e confiável, para subsidiar as diversas
5

esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas informações é possível realizar
análises de situação, planejamento e avaliação das ações e programas na área.
O SIM proporciona a produção de estatísticas de mortalidade e a construção
dos principais indicadores de saúde. A análise dessas informações permite estudos
não apenas do ponto de vista estatístico e epidemiológico, mas também sóciodemográfico constituido-se de um importante elemento para o Sistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica, tanto como fonte principal de dados, quando há falhas de
registro de casos no SINAN, quanto como fonte complementar, por dispor da mesma
forma de informações sobre as características de pessoa, tempo e lugar, assistência
prestada ao paciente, causas básicas e associadas de óbito, extremamente relevantes e
muito utilizadas no diagnóstico da situação de saúde da população.
A Secretaria tem, entre suas obrigações, que realizar um controle eficaz dos
agravos, com base nos dados armazenados, através dos diversos sistemas, entre eles o
SINAN e o SIM. Um agravo consiste no mal ou prejuízo à saúde de um ou mais
indivíduos, de uma coletividade ou população [Pereira 2007].
Apesar desses sistemas terem papel relevante, a existência de diversos
sistemas dificulta o acesso às informações, pois se faz necessário que o usuário tenha
conhecimento dos dados manipulados por cada sistema. Além disto, também dificulta
a integração desses dados para tomada de decisões por parte dos gestores, já que estas
bases usam formatos de representação diferentes.
Estes problemas não são exclusivos das secretarias de saúde, mas de grandes
empresas públicas e privadas, que já se depararam com a heterogeneidade das bases
de dados, não sendo possível a integração das mesmas, apresentando em algum
momento a redundância e a inconsistência dos dados.

2.2 Integração de Dados
Se por um lado os constantes avanços tecnológicos permitiram que, cada vez
mais, se tenha acesso a uma grande variedade de conteúdo que outrora não era
possível, por outro, um dos principais desafios para os modernos sistemas de
informação tem sido prover acesso integrado a informações armazenadas em
múltiplas bases de dados distribuídas e heterogêneas. Isto motivou a busca por
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sistemas de integração de dados que possam lidar com essa diversidade de
informações.
Assim, um sistema de integração de dados deve prover ao usuário uma
interface uniforme de acesso às informações provenientes de diferentes bases de
dados, permitindo que os mesmos possam realizar suas consultas de forma
transparente. Deste modo, cabe ao sistema saber onde as consultas devem buscar os
dados, apresentando ao usuário as informações requeridas sem que os mesmos tenham
que saber a localização física das fontes de informação [Dw 2002].
Em processos de integração mais convencionais, a estrutura dos dados
integrados é composta, basicamente, de bases de dados que, quase sempre, são
autônomas e dinâmicas, o que invariavelmente faz com que as atualizações no
conteúdo das bases resultem em alterações nos esquemas das mesmas [Kalinichenko
1999]. Essas mudanças podem acarretar uma série de problemas ao sistema caso este
não esteja apto a lidar com as alterações, ou seja, se ele não tiver a capacidade de ser
estendido à medida que as bases de dados vão sendo alteradas no sistema.
Por serem bases de dados autônomas, supõe-se que elas tenham características
diferentes entre si, com distintos modelos de dados e diversas variações na forma de
definição dos conceitos relacionados ao domínio ao qual a base está associada. Essa
heterogeneidade das bases deve ser sobreposta para que o sistema consiga apresentar
ao usuário uma visão integrada das informações, corrigindo as diferenças semânticas
e estruturais existentes entre as bases de dados.
Em termos tecnológicos, o uso de metadados tem contornado a problemática
da heterogeneidade dos dados. Os metadados são dados sobre dados e são utilizados
para descrever características sobre os dados manipulados por uma aplicação. Eles
podem ser estruturais ou semânticos. Os estruturais descrevem a organização e
estrutura dos dados como formato, tipo de dado e os relacionamentos sintáticos, entre
os dados [Castro 2005]. Este tipo de metadado tem sido utilizado pelos Data
Warehouses, que permitem a realização de múltiplas investigações sobre dados
modelados a partir da visão do tomador de decisão [Abreu 2008]. Por outro lado, os
metadados semânticos descrevem os significados dos dados e as relações semânticas
entre os dados. A descrição semântica de uma base de dados pode ser feita através de
ontologia, assunto a ser abordado mais adiante.
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2.2.1 Abordagens para Integração de Dados
Existem dois tipos de abordagem que podem ser adotadas por um sistema de
integração: a virtual e a materializada [Costa 2005]. A escolha de uma delas varia de
acordo com a aplicação e, em alguns sistemas complexos, pode-se inclusive adotar
ambas as abordagens.
Na abordagem virtual, os dados são extraídos das fontes no momento em que
são requisitados pelas consultas. Apesar disto garantir dados sempre atualizados,
quando as fontes têm tempo de resposta alto ou quando estão inacessíveis, tal
abordagem se mostra ineficiente.
Já na abordagem materializada, os dados são extraídos, integrados e
armazenados em repositórios (data warehouses), e as consultas são feitas diretamente
nestes repositórios. Fica claro que podem ocorrer inconsistências entre os dados do
repositório e os das fontes. Portanto, esta abordagem não é recomendada quando as
consultas devem fornecer informações sempre atualizadas. Se o tempo de resposta da
consulta for mais importante do que o grau de atualização dela, ou quando consultas
previsíveis são realizadas, é interessante utilizar tal abordagem.

2.2.2 Arquiteturas para Integração de Dados
As arquiteturas clássicas para a integração de dados são: arquitetura de
mediadores, arquitetura de data warehouse e arquitetura peer-to-peer. Como este
trabalho baseia-se na arquitetura de mediadores (ver Seção 2.3), apenas esta será
detalhada aqui. Maiores detalhes sobre as outras arquiteturas podem ser vistos em
[Costa 2005].
Na arquitetura de mediadores, o mediador é um módulo de software que
recebe e trata as consultas submetidas ao sistema de integração e é responsável pela
reformulação destas consultas em subconsultas que serão enviadas às fontes de dados
[Costa 2005]. Estas subconsultas são enviadas para o wrapper, que as traduz para a
linguagem de consulta de cada fonte. Então, os resultados das consultas a cada fonte
são convertidos para um formato comum, integrados pelo mediador e o resultado da
integração é devolvida ao usuário. A Figura 2.1 [Costa 2005] ilustra a arquitetura de
mediadores.
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tradutor 1
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tradutor 2
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dados 2

...

servidor
dados 1

Figura 2.1: Arquitetura de mediadores.
O problema de integração de dados tem recebido grande atenção da
comunidade de banco de dados, tendo sido estudado desde o início da década de 80
[Ziegler 2004]. Assim, são encontrados na literatura diversos sistemas e propostas
tentando solucionar tal problema. A descrição de alguns destes, mais citados na
literatura, pode ser encontrado em [Barbosa 2001] e em [Barbosa et al. 2004]. O
aparente vasto número de soluções pode, erroneamente, indicar uma área de pesquisa
já resolvida. Pelo contrário, é uma área cada vez mais importante, na qual não existe
uma solução geral que seja adequada ou que se ajuste aos diversos problemas de
integração, o que se constata pelo surgimento de novas propostas [Ziegler 2004].
Projetos clássicos serviram para nortear as atuais pesquisas, entre os principais
podemos citar o TSIMMIS (The Stanford-IBM Manager of Multiple Information
Sources) [Chawathe 1994] e o HERMES (Heterogeneous Reasoning and Mediator
System) [Subrahmanian et al. 1995]. Atualmente, existem várias propostas para a
integração de dados no contexto Web que utilizam a abordagem de mediadores e que
visam tratar as questões de interoperabilidade semântica. Entre os principais projetos,
destacamos:
•

OBSERVER (Ontology Based System Enhanced with Relationships for
Vocabulary Heterogeneity Resolution) [Mena et al. 2000]: sistema de
informação global que utiliza ontologias para o processamento de
consultas a fonte de dados heterogêneos semiestruturados e estruturados,
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criado na Universidade Politécnica de Madrid, Espanha. Possui um
gerenciador de relacionamentos entre suas múltiplas ontologias de
domínios independentes, que podem estar ou não relacionadas. As
ontologias descrevem cada repositório de dados (consideradas neste
contexto, como metadados) usando Description Logics (DLs), que são
então traduzidas para as linguagens de consultas dos repositórios de dados.
Como núcleo da sua arquitetura, possui o processador de consultas.
Suporta dois tipos de ontologias: alto nível e domínio. Estas provêm
suporte semântico para o processamento de consultas e para o esquema
conceitual. OBSERVER não considera a substituição de um termo da
consulta por uma combinação de hyponym e hypernym.
•

'

MOMIS (Mediator envirOnment for Multiple Information Sources)

[Bergamaschi et al. 2004]: ambiente para integração de fonte de dados
estruturados e semiestruturados desenvolvido na Universidade de Modena,
Itália. A sua arquitetura é composta por um Thesaurus que serve como
uma ontologia compartilhada, descrito em ODLI3 (Object Definition
Language), uma linguagem orientada a objetos com um DL subjacente;
wrappers responsáveis por traduzir o esquema da fonte local em ODLI3 e
vice-versa; módulo mediador e processador de consultas, responsáveis por
combinar, integrar e refinar o ODLI3 e gerar consultas OQLI3 (Object
Query Language) para os wrappers. [Momis 2002].
•

ONTOBROKER (Ontology based Access to Distributed and SemiStructured Information) [Erdmann 1999]: ferramenta de anotação e
consulta baseada em ontologias, da Universidade de Karlsruhe, Alemanha,
que processa documentos HTML (HyperText Markup Language) e XML
(eXtensible Markup Language), fazendo uma recuperação inteligente da
informação. Suporta ontologia de domínio, descrita em Frame Logic
[Kifer et al. 1995], a qual provê suporte semântico para o esquema
conceitual, anotação de conhecimento e para a inferência de conhecimento.
Tem na sua arquitetura: uma máquina de consulta, que recebe as consultas
e devolve os resultados para os usuários; um banco de dados, que contém a
base de conhecimento; um agente de informação, responsável pela coleta
de dados nos diferentes tipos de documentos (HTML anotados com
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HTML-A, XML, RDF - Resource Description Framework) e uma
máquina de inferência, que utiliza regras de inferências sobre as ontologias
para derivar novos conhecimentos.
•

TAMBIS (Transparent Access to Multiple Bioinformatics Information
Sources) [Goble et al. 2001] [Peim et al. 2002]: é um sistema para permitir
acesso transparente a fontes de informação de bioinformática desenvolvido
na Universidade de Manchester, Reino Unido. Ele utiliza uma ontologia do
domínio de biologia molecular e bioinformática, representada usando uma
Description Logic e gerenciada por um servidor de terminologias, para
permitir consultas, através de um esquema global, a diversas fontes de
informação.

•

A OWL (Web Ontology Language) - based approach for semantic
interoperability [Suwanmanee et al. 2005], desenvolvida na Universidade
de Lyon, França, tem como objetivo integrar fontes de dados heterogêneas
no contexto da Web Semântica. Ele utiliza uma abordagem ontológica para
integração de dados, utilizando construções nativas da linguagem OWL
para representar metadados e mapeamentos. A linguagem de consulta
desse sistema é baseada em RDF (Resouce Desciption Framework)/OWL,
ou seja, pode ser OWL-QL (Web Ontology Language – Query Language)
[Fikes et al. 2003] ou uma linguagem de consulta para RDF, como RDQL
(A Query Language for RDF).

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura, como os descritos acima,
utiliza as linguagens baseadas em lógica, como Description Logics ou F-Logic,
tornando-os limitados ao poder expressivo deste tipo de linguagens. Além disto, são,
em geral, sistemas com uma arquitetura monolítica, independentemente da aplicação
para a qual serão utilizados e realizam as operações de mapeamento no próprio
servidor do sistema integrador.
Além disso, não foi encontrada uma descrição detalhada dos metadados dos
sistemas de integração estudados, ou seja, não são descritas as ontologias para
integração de dados, nem a forma detalhada como elas são utilizadas.
Nesta proposta foram descritas ontologias em OWL, que é baseada em XML,
por acreditar que ao utilizar uma linguagem que suporte definições semânticas forneça
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uma maior flexibilidade e interoperabilidade semântica, atendendo aos requisitos da
Web Semântica.

2.3 Web Semântica
Em meados da década de 90 surgiram os primeiros estudos e esforços
direcionados à criação da aplicação mais popular da Internet, a WWW (Word Wide
Web) [Berners-Lee et al. 1994]. A Web se consolidou como o meio de distribuição de
informação com o crescimento mais rápido da história. Entretanto, esses rápidos
desenvolvimento e expansão fizeram com que seu conteúdo se tornasse um gigantesco
depósito de informação tão grande quanto desorganizado. Tarefas como localização e
acesso às informações distribuídas na rede se tornam continuamente mais
complicadas, pois esse crescente universo de documentos é, além de vasto,
desprovido de qualquer forma de padronização.
Passada uma década do surgimento da Web e, detectados seus maiores
problemas, surgiu um novo desafio: dar mais inteligência à WWW, visando com isso
eliminar ou amenizar os problemas advindos de suas deficiências. A idéia principal
consiste em permitir que a Web, além de interligar documentos, possa reconhecer o
significado da informação contida neles. Esta tarefa, simples para os seres humanos,
representa um enorme desafio para os computadores. Esta nova Web inteligente foi
batizada de Web Semântica. Segundo [Berners-Lee et al. 2001], a Web Semântica
representa a evolução da Web atual e objetiva fornecer estruturas e dar significado
semântico ao conteúdo das páginas Web, criando um ambiente no qual agentes de
software e usuários possam trabalhar de forma cooperativa.
A Web Semântica é composta por vários elementos que, trabalhando juntos,
proverão estrutura necessária para que a visão idealizada em [Berners-Lee et al. 2001]
seja concretizada. Tais elementos incluem desde linguagens de marcação e anotação
semântica até agentes de software, responsáveis por consumir e processar essas
informações. No presente trabalho, será inicialmente apresentado, em detalhes na
Seção 2.5, o uso de ontologias.
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2.4 Semântica
Semântica refere-se ao significado dos dados e é a interpretação que as
pessoas atribuem aos dados, de acordo com seu entendimento do mundo. Uma outra
definição para a semântica diz que ela refere-se ao estudo da relação entre símbolos e
o que eles representam, também chamada interpretação dos símbolos [Hakimpour
2001].
A semântica é essencial quando tratamos de integração de dados,
especialmente em uma de suas tarefas mais críticas: a integração de esquemas. Isso
porque ela é elemento fundamental para possibilitar um maior entendimento dos
significados dos metadados. A integração de dados adequada e significativa conta
com a detecção de discrepâncias e similaridades entre elementos dos esquemas. Dessa
forma, a semântica dos dados deve ser levada em consideração durante a integração
[Hakimpour 2001].
Tabela Local 1
ome do Atributo
NM_PACIENT
NU_IDADE_N

Tabela Global

. . .

ome do Atributo
NOME

Tabela Local 2
ome do Atributo

IDADE

. . .

NOME
IDADE

. . .
Figura 2.2: Exemplo de heterogeneidade na representação de dados.
Por exemplo, a Figura 2.2 apresenta um caso no qual uma semântica maior
poderia auxiliar. Na Tabela Local 1, o atributo NM_PACIENT representa o
nome do paciente, enquanto na Tabela Local 2 o mesmo nome é representado
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pelo atributo NOME. Uma maior semântica agregada a essas tabelas locais poderia
indicar que ambos os atributos referem-se a NOME, facilitando a integração dos
mesmos em um atributo NOME no esquema global.
Assim, como forma de possibilitar uma adição maior de semântica aos
metadados de sistemas de integração de dados, auxiliando na solução de problemas de
heterogeneidade, tem sido proposto o uso de ontologias. Seu sucesso deve-se ao seu
potencial para descrever a semântica de fontes de informação e resolver problemas de
heterogeneidade [Suwanmanee et al. 2005] [Cui 2000] [Mena et al. 1998].

2.5 Ontologias
O termo ontologia é originário da filosofia. Ontologia é um ramo da filosofia
que lida com a natureza e a organização do ser. Esse termo foi introduzido por
Aristóteles em Metafísica. No contexto da pesquisa em “ontologia”, filósofos tentam
responder as questões “O que é um ser?” e “Quais são as características comuns de
todos os seres?” [Maedche 2003].
Contudo, no início da década de 90 passou a ser utilizado na área de
computação, mais especificamente em inteligência artificial (IA), visando organizar
grandes bases de conhecimento [Gava 2003].
A partir de então, passou-se a adotar na área de IA o termo ontologia, que
enquanto para a filosofia é uma descrição da existência do ser, para a IA é uma
representação de conhecimento computacional, que pode ser utilizado para a
descrição de uma determinada área do conhecimento ou também para a construção de
sua representação.
Mais recentemente, a noção de ontologia também está sendo difundida em
áreas que pesquisam a cooperação de sistemas de informação, comércio eletrônico,
recuperação de informação e gerência de conhecimento. Do ponto de vista de banco
de dados, uma ontologia é uma “especificação parcial de um domínio ou metadomínio, descrevendo entidades, relações entre elas e regras de integridade”.
Ontologia pode ser definida como um modelo conceitual de dados. Segundo Daum
and Merten [Daum 2002], uma ontologia pode ser vista como uma taxonomia de
conjunto de termos estruturados sob a forma de árvore. Ela é usada para descrever um
domínio específico através de seus termos, propriedades e relacionamentos entre eles.
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A definição que melhor caracteriza a essência do que é uma ontologia se deve
a Gruber [Gruber 1993]: “uma ontologia é uma especificação formal explícita de uma
conceitualização

compartilhada”.

Neste

conceito,

torna-se

fundamental

o

conhecimento do significado das palavras utilizadas para sua formação. Quando se
fala de especificação formal, aquele autor se refere a forma com que se representa o
conhecimento, sendo que devem ser compreendidas as características das ontologias
pelas máquinas. No entanto, deve-se demonstrar isto de forma explícita, ou seja, clara
para que as ambigüidades sejam evitadas. Já a conceitualização refere-se ao modelo
conceitual utilizado para a representação do domínio. E, por fim, compartilhada, de
forma a ser capturada por um grupo de pessoas, e não estar restrito ao individualismo.
Neste conceito nota-se a evidência de algumas características de uma
ontologia, como, por exemplo, deve ser clara, compreendida por computadores e
comum a um grupo e não ao individualismo.
Para entender um pouco o uso de ontologias, podemos exemplificar seu uso da
seguinte maneira: suponha dois setores de atendimento em um hospital, recepção e
ambulatório, por exemplo, os quais descrevem a estrutura em que as informações de
seus pacientes são armazenadas. Para que dois setores possam trocar informações de
forma correta, uma ontologia pode ser utilizada para explicitar formalmente que a
propriedade chamada “nome paciente” na recepção é totalmente equivalente à
propriedade “nm_pacient” no ambulatório. Devido a isso, pode-se afirmar que
ontologias realizam definições comuns e compartilhadas sobre domínios de
conhecimento, pois a partir dela, um agente “entenderá” que “nome paciente” é o
mesmo que “nm_pacient”.
Está disponível no Apêndice A um exemplo mais significativo e completo da
representação de uma ontologia através da linguagem OWL (Web Ontology
Language), que além de representar uma quantidade maior de informação, apresenta
aspectos de equivalência entre diferentes termos. É esse documento que será utilizado
no exemplo validação do presente trabalho. Ressaltando-se que a utilização de
ontologia no sistema tem o objetivo de deixar o mesmo apto a “entender” que dois
termos sintaticamente distintos podem ter o mesmo valor semântico.
Atualmente, com os estudos da comunidade Web sendo voltados para o
desenvolvimento da Web Semântica, diversas linguagens relacionadas à Web
Semântica, tais como RDF [Beckett 2004], RDFS (Resource Description Framework
Schema) [Brickley 2004], OIL [Fensel et al. 2000], DAML+OIL (DARPA Markup
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Language + Ontology Inference Layer) [Reference 2001] e, mais recentemente, OWL
[Smith et al. 2004] têm sido utilizadas para representar ontologias. No Capítulo 3 esse
assunto será abordado em detalhes, tendo em vista que para o desenvolvimento deste
trabalho escolheu-se a OWL como linguagem de decrição de ontologias, por ser
padronizada e ser bem definida.
As ontologias já foram utilizadas em várias áreas de conhecimento como
geoprocessamento [Sousa 2005], educação [Chaves 2008] [Prado 2005], saúde
[Nardon 2003] [Farias 2006], entre outras. Em qualquer domínio encontram-se
ontologias que foram criadas para classificar informações que podem ser reutilizadas
em novos contextos. Por exemplo, uma das ontologias mais utilizadas mundialmente
são as categorias criadas pelo site de busca Yahoo!, que poderiam servir para
classificar documentos não só disponíveis na Web, mas em qualquer outro tipo de
biblioteca [Labrou 1999].
Com o intuito de corroborar com as afirmações feitas, segue uma breve
descrição de alguns trabalhos relevantes disponíveis na literatura que utilizaram os
conceitos de ontologias:
•

[Sousa 2005] propõe uma abordagem baseada em ontologias para prover
interoperabilidade semântica em estudos ambientais em áreas produtoras
de petróleo e gás-natural, mais especificamente nesse trabalho é
apresentada uma abordagem baseada em ontologias para a geração
automática de um dicionário de auxílio a diferentes profissionais no
entendimento de conceitos que não são de suas áreas de atuação, enquanto
os mesmos interagem via um SIG (Sistema de Informações Geográficas).
O dicionário é gerado por uma camada de inferência a partir do
processamento de ontologias que representam o conhecimento dos
usuários e de ontologias que representam os conceitos manipulados pelo
SIG;

•

Uso de Ontologias para Gerenciamento e Acesso a Documentos na Web
[Chaves 2008], que é um estudo sobre a aplicação de técnicas para
organização, apresentação e busca de informações através da Internet. O
estudo de caso é o documento de caracterização das disciplinas que é
constituído de informações sobre os cursos de graduação de uma
universidade, tais como: nome da disciplina, conteúdo e bibliografia, entre
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outras. Os conceitos definidos na ontologia para as disciplinas dos cursos
de graduação podem ser reutilizados e estendidos para outras aplicações,
cujo domínio seja universidade;
•

Um Experimento no Uso de Ontologias para Reforço da Aprendizagem em
Educação a Distância [Prado 2005], que apresenta uma arquitetura para
fornecer, de forma automática, o reforço de aprendizagem após a aplicação
de uma avaliação objetiva dentro de um ambiente de Educação a Distância.
Para o desenvolvimento da arquitetura foram usadas tecnologias das áreas
de Ontologia e Agentes. A área de Ontologia contribuiu com a construção
de materiais de aprendizagem modelados ontologicamente e a construção
de ontologias de domínio das disciplinas de Estruturas de Dados I e
Análise e Desenvolvimento de Algoritmos I, ministradas nos cursos de
Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de Informação
(UNESP-SP). A área de Agentes traz ao ambiente agentes de busca
capazes de fazer indicações de reforço do conteúdo;

•

Compartilhamento de Conhecimento em Saúde utilizando Ontologias e
Bancos de Dados Dedutivos [Nardon 2003], que propõe uma abordagem
para compartilhamento de conhecimento e integração de informações em
saúde utilizando ontologias representadas através dos padrões e conceitos
propostos pela Web Semântica;

•

Ontologia para Gestão do Conhecimento em Saúde por meio da
Metodologia Methontology [Farias 2006], que é uma ontologia de
aplicação, onde se especificou os conceitos do domínio das Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) de acordo com a necessidade de uma
aplicação e não como uma forma genérica.

Existem ainda várias pesquisas na área da saúde, definindo uma padronização
do vocabulário médico, tais como [Monteiro 2007]: SNOMED, UMLS e GALEN.
Essas pesquisas reúnem informações clínicas no cuidado ao paciente, para recuperar
informação no manejo da doença ou para pesquisa, assim como para conduzir à
análise de resultados. A seguir é apresentada uma breve descrição desses trabalhos:
•

SNOMED (Systemized !omenclature of Medicine) [Monteiro 2007] é uma
classificação médica, cuja origem remonta a 1965 com a SNOP
(Systemized !omenclature of Pathology). SNOMED CT (Clinical
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Terminology) oferece uma linguagem comum que permite uma forma
consistente de obter, partilhar e integrar dados médicos entre
especialidades e áreas de cuidados diferentes. A terminologia do núcleo do
SNOMED contém mais de 364.000 conceitos médicos com significado
único, organizadas em hierarquias. Existem aproximadamente 1,45
milhões de relações semânticas. É apresentado em Inglês, Espanhol e
Alemão. A SNOMED CT tem direitos de autor pertencentes ao College of
American Pathologists, não sendo de domínio público;
•

UMLS (Unified Medical Language System) [!ational Library of Medicine
2008] é uma rede semântica que tem como objetivo prover uma
categorização de todos os conceitos representados pelo UMLS
Metathesaurus e os relacionamentos importantes existentes entre eles. O
UMLS Metathesaurus é um grande banco de dados contendo diversos
vocabulários e relacionamentos entre os conceitos destes vocabulários. O
UMLS é provavelmente o maior esforço de mapeamento entre
vocabulários já realizado até hoje [Nelson 2008]. Segundo Leão [Leão
2008], a UMLS é muito grande, complexa e na prática pouco útil;

•

GALEN (Generalized Architecture for Languages, Encyclopaedias and
!omenclatures) [Monteiro 2007] é um projeto de investigação em
terminologias médicas que começou em 1991, criando a ontologia, em
1995 deu origem ao GALEN-IN_USE que desenvolveu o Common
Reference Model (CRM) for Medical Procedures - um elemento chave na
arquitetura e interligação entre processos clínicos e sistemas de apoio à
decisão, de processamento de linguagem natural e de suporte de
informação em saúde. Finalmente o openGALEN em 1999 estabeleceu-se
como uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de fornecer
informação sobre as tecnologias GALEN e software distribuidores
relevantes e, mais particularmente, de manter e disseminar o CRM. O
GALEN CRM oferece uma forma de representar a terminologia clínica,
descrevendo o que as coisas são e como se encontram organizadas, não
descrevendo o conhecimento médico em si. Desenhado para dar suporte de
esquematizações para outros sistemas de codificação e linguagens, sendo
um modelo de referência, contém referências para outros modelos.
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No Brasil, um dos padrões para representação em informação em saúde mais
importantes foi o criado pelo Projeto do Cartão Nacional de Saúde [Ministério da
Saúde 2008] para troca de informações. O Cartão Nacional de Saúde é um projeto do
Ministério da Saúde que tem como objetivo criar uma infraestrutura para capturar
informações de eventos clínicos nas instituições de saúde. O Sistema do Cartão
Nacional de Saúde é executado sobre uma rede que conecta os provedores de saúde
do país. O projeto define uma série de mensagens XML, que devem ser utilizadas
para enviar informações para os diversos níveis de governo (local, regional, estadual e
federal).
O formato das mensagens XML definidas pelo Cartão Nacional de Saúde está
definida através de uma série de DTDs (Document Type Definitions). Embora as
DTDs permitam especificar o formato e a sintaxe das mensagens, elas não possuem
construções que permitam especificar a semântica da informação ali contida.
Transformar as DTDs do Cartão Nacional de Saúde em uma ontologia permitiria
especificar a semântica dos conceitos especificados.
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Capítulo 3
Aspectos Tecnológicos

Uma vez conhecida a importância da integração de dados e o uso de
ontologias para prover que duas ou mais bases de dados sejam integradas, de forma
transparente para o usuário, neste capítulo serão abordadas as tecnologias e
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da proposta deste trabalho, o Sistema
de Informação em Saúde Baseado em Ontologias (SISOnt).
A linguagem Java será utilizada para o desenvolvimento do SISOnt. A escolha
da linguagem Java deve-se à existência de uma biblioteca na mesma para a
manipulação de ontologias, chamada Jena [Dickinson 2008]. Com esta biblioteca é
possível realizar inferências em uma ontologia representada com as especificações da
Web Semântica como RDF (Resource Description Framework) [Beckett 2004] e a
linguagem OWL, que são as mais utilizadas para a descrição de ontologias.
Para a definição e construção das ontologias propostas será utilizado o editor
de ontologias Protégé, pois esta ferramenta apresenta arquitetura expansível, fácil
usabilidade, certo nível de detalhamento nas ontologias e vem sendo fortemente
utilizada na área da saúde.
No decorrer deste capítulo serão apresentadas todas as tecnologias e
ferramentas mencionadas nos parágrafos anteriores.

3.1 O Padrão RDF
O padrão RDF é um dos pilares da Web Semântica. O RDF [Brickley 2004]
foi criado para modelar metadados sobre recursos disponíveis na Web. Um recurso
pode ser tanto uma página Web, quanto qualquer outro documento. Ampliando o
conceito de recurso para qualquer pedaço de informação, e não só para as informações
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disponíveis na Web, pode-se utilizar o RDF para representar qualquer tipo de
conhecimento, incluindo bases de dados em Saúde.
Basicamente, duas características tornam o padrão RDF mais atraente do que
qualquer um dos outros padrões para representação de conhecimento já propostos. A
primeira característica é o fato de o RDF ser muito simples e flexível. A segunda é o
fato de que cada conceito representado em RDF tem associado a ele um URI
(Uniform Resource Identifier). Como os URIs são universalmente unívocos, não há
possibilidade de dois conceitos diferentes serem representados com o mesmo
identificador,

o

que resolve um

dos tipos

de conflito encontrados no

compartilhamento de conhecimento.
O elemento básico de representação de conhecimento em RDF são as
asserções, conhecidas como triples ou stantements. Estas asserções são feitas sob a
forma “sujeito-predicado-objeto”, significando que “sujeito” possui uma propriedade
“predicado” com o valor de “objeto”. Toda asserção deste tipo forma um grafo
dirigido, no qual o sujeito e o objeto são nodos e o predicado é o arco.
No exemplo da Figura 3.1, estão representadas três asserções. A primeira diz
que o paciente ID1234 (sujeito) tem como médico responsável (predicado) uma
pessoa identificada pelo URI mailto:joao@hospitalexemplo.org (objeto). A segunda
asserção determina que o paciente ID1234 (sujeito) possui um diagnóstico (predicado)
de Tuberculose (objeto). A terceira asserção diz que o nome (predicado) do paciente
ID1234 (sujeito) é José da Silva (objeto).
Cada sujeito, predicado ou objeto possui um URI que identifica univocamente
um conceito. O URI que identifica o conceito “Tuberculose”, por exemplo, remete à
entidade que criou o vocabulário sob o qual este conceito está codificado. Os demais
URIs se referem a conceitos definidos pelo próprio hospital.

mailto:joao@hospitalexemplo.org

http://hospitalexemplo.org/#medicoResponsavel

http://hospitalexemplo.org/#diagnostico

http://hospitalexemplo.org/paciente#ID1234

http://www.vocabulariox.org.br#Tuberculose

http://hospitalexemplo.org/#nomePaciente

José da Silva

Figura 3.1: Exemplo de grafo RDF.
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O objeto de uma asserção pode ser, em determinadas situações, um valor
literal e não um objeto identificado por um URI. Isso geralmente é utilizado quando se
deseja associar ao valor de uma propriedade (o predicado) um texto, número ou outro
tipo de dado que não necessite ser univocamente identificado. Nos grafos RDF,
literais são representados por retângulos, enquanto que objetos são representados por
círculos. Na Figura 3.1, o valor da propriedade nomePaciente é um literal.
Umas das características do RDF é que uma asserção existe isoladamente, ou
seja, ela pode ser agregada a outro documento ou interpretada isoladamente sem que
sua semântica seja afetada.
Um documento ou representação de conhecimento em RDF nada mais é do
que um conjunto de asserções. As regras e relacionamentos para utilização dos
conceitos existentes nos documentos RDF são definidas em outro padrão associado,
chamado de RDF Schema [Brickley 2004]. As seguintes construções estão disponíveis
para a criação de um esquema RDF e de asserções RDF (Nota: nos nomes
qualificados

a

seguir,

o

prefixo

rdf

corresponde

ao

namespace

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns//, ou seja, representam construções
usadas para representar informações em RDF, e o prefixo rdfs corresponde ao
namespace

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#,

ou

seja,

representam

construções utilizadas para criar um esquema RDF):
•

rdf:type – propriedade que diz que um recurso é uma instância de uma
classe. Uma classe em RDF é vista como um grupo de recursos, sendo que
um mesmo recurso pode pertencer a mais de uma classe;

•

rdfs:Class – recursos que são classes têm como classe rdfs:Class, ou seja,
é usado para definir uma classe;

•

rdfs:subClassOf – propriedade usada para definir que uma classe é
subclasse de outra. Em RDF, toda classe é subclasse dela mesma;

•

rdfs:Resource – todas as classes são subclasses da classe rdfs:Resource.
rdfs:Resource é uma instância de rdfs:Class;

•

rdfs:Literal – valores que são literais, como strings ou inteiros. É instância
de rdfs:Class e subclasse rdfs:Resource;

•

rdfs:Datatype – classe à qual pertencem os dados que são tipados. Todas
as instâncias desta classe correspondem aos tipos de dados RDF. As
instâncias de rdfs:Datatype são subclasses de rdfs:Literal;
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•

rdf:XMLLiteral – classe à qual pertencem os literais XML (eXtensible
Markup Language). Subclasse de rdfs:Literal instância de rdfs:Datatype;

•

rdf:Property – classe à qual pertencem todas as propriedades definidas em
RDF. Nas asserções sujeito predicado objeto, as propriedades são os
predicados;

•

rdfs:subPropertyOf – uma propriedade A é subpropriedade de B se e
somente se todos os sujeitos e predicados relacionados entre si pela
propriedade A, são também relacionados por B. Toda propriedade é
subpropriedade dela mesma;

•

rdfs:range – instância de rdf:Property. Usada para declarar os objetos, ou
seja, os valores de uma propriedade, elas são instâncias de uma ou mais
classes. Estas classes formam o escopo da propriedade. Se uma
propriedade tem mais de uma classe em seu escopo, significa que seus
valores devem ser instâncias de todas as classes que compõem o escopo.
Por exemplo, se o escopo da propriedade tem_cardiologista é formado
pelas classes Cardiologista e ClínicoGeral, significa que o médico
associado à propriedade tem_cardiologista deve ser instância da classe
Cardiologista e também da classe ClínicoGeral;

•

rdfs:domain – instância de rdf:Property. Usada para declarar que os
sujeitos associados a uma propriedade são instâncias de uma ou mais
classes. Se uma propriedade tem mais de uma classe em seu domínio,
significa que o sujeito associado àquela classe deve ser instância de todas
as classes que compõem o domínio;

•

rdfs:label – instância de rdf:Property. Usada para dar um nome legível por
humanos para o recurso;

•

rdfs:comment – instância de rdf:property. Usada para escrever um
comentário sobre um recurso;

•

rdfs:Container – superclasse das classes que representam containeres em
RDF (rdf:Bag, rdf:Seq e rdf:Alt). Containers são conjuntos de recursos.
-

rdf:Bag – container que é usado para indicar um conjunto não
ordenado.

-

rdf:Seq – container que é usado para indicar um conjunto ordenado.
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-

rdf:Alt – indica que deverá ser selecionado um dos elementos do
container. O primeiro elemento é o defalut.

•

rdfs:ContainerMembershipProperty – as instâncias desta classe são as
propriedades que indicam os recursos de um container. Os nomes das
instâncias desta classe devem ter a forma: rdf:_1, rdf:_2, etc.;

•

rdf:member – instância de rdf:Property e superpropriedade das instâncias
de containerMembershipProperty;

•

rdf:List – classe que representa listas em RDF;

•

rdf:first – instância de rdf:Property. Usada para indicar o primeiro item de
uma lista;

•

rdf:rest – instância de rdf:Property. Usada para indicar uma sublista que
contenha os itens da lista que não são o primeiro elemento;

•

rdf:nil – instância de rdf:List que é uma lista vazia;

•

rdf:Statement – instância de rdfs:Class. Representa uma asserção;

•

rdf:subject – instância de rdf:Property usada para representar um sujeito
de uma asserção;

•

rdf:object – instância de rdf:Property usada para representar um objeto de
uma asserção;

•

rdf:predicate – instância de rdf:Property usada para representar um
predicado de um asserção;

•

rdfs:seeAlso – instância de rdf:Property usada para indicar um recurso que
pode fornecer maiores informações sobre outro recurso;

•

rdfs:isDefinedBy – instância de rdf:Property usada para indicar que um
vocabulário RDF no qual um recurso é descrito;

•

rdf:value – instância de rdf:Property usada para descrever valores
estruturados.

Um conceito importante do padrão RDF é a reificação (reification, em inglês).
Reificação significa transformar uma asserção em um recurso e usar esse novo
recurso como o sujeito ou objeto em outras asserções. Isso permite que se
acrescentem informações sobre asserções. A Figura 3.2 apresenta um exemplo de
reificação, na qual a asserção que afirma que o médico identificado pelo e-mail
joao@hospitalexemplo.org é responsável pelo paciente ID1234 é usada como sujeito
em outra asserção que declara que esta asserção ocorre desde 01/01/2008, ou seja, o
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médico joao@hospitalexemplo.org é responsável pelo paciente ID1234 desde
01/01/2008.

ex:medicoResponsavel

rdfs:predicate

rdfs:Statement

rdf:type

rdfs:object

mailto:joao@hospitalexemplo.org

ex:desde
rdfs:subject
ex:medicoResponsavel

01/01/2008

ex:paciente#ID1234

Figura 3.2: Exemplo de reificação.
Muitas vezes um determinado recurso não necessita ser universalmente
identificado, geralmente por representar uma informação intermediária. Isto pode ser
representado em RDF através de b!odes (blank nodes). b!odes são nodos anônimos
aos quais são atribuídos URIs. A Figura 3.3 apresenta um exemplo em que um b!ode
é usado.
ex:paciente#ID1234
ex:endereço

ex:rua

Av. Brasil

ex:número

12345

Figura 3.3: Exemplo de b!ode.
Na verdade, os b!odes possuem identificadores, mas estes são gerados
internamente e não são utilizados fora da asserção em que estão inseridos.
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A representação de informações em RDF tem uma diferença fundamental em
relação à representação de informações utilizando orientação a objetos. Na orientação
a objetos, quando uma classe é definida, são definidas também as propriedades que
aquela classe terá e todas as instâncias daquela classe terão obrigatoriamente aquelas
propriedades. Em RDF isso não ocorre.
Quando uma classe é definida, não se define quais serão as suas propriedades.
Isso significa que instâncias diferentes da mesma classe podem ter propriedades
totalmente diferentes. Esta flexibilidade permite que se atenda um princípio básico da
Web Semântica que é o fato de que qualquer um pode acrescentar qualquer
informação sobre um recurso. Isso inclui adicionar novas propriedades, determinar
que um recurso é também instância de uma outra classe entre diversas outras
construções possíveis.
O importante é que como tudo em RDF está definido por um URI, não existe a
possibilidade de se mudar o significado de um conceito. O significado continua
sempre sendo aquele atribuído inicialmente pelo criador do conceito.

3.1.1 Representação de Informação em RDF
Embora a maioria dos documentos RDF esteja representada em XML, é
importante notar que o padrão RDF pode ser representado em vários formatos, dos
quais XML é apenas um. Cranefield [Cranefield 2001], por exemplo, propõe uma
forma de representação de ontologias em UML (Unified Modeling Language) e sua
posterior tradução para RDF.
Além da representação de informações RDF sob a forma de grafos dirigidos, já
apresentada anteriormente, há duas outras notações bastante utilizadas que serão
apresentadas a seguir.

3.1.1.1 Representação em otation 3
A representação de documentos RDF em XML é a forma de representação
mais eficiente para troca de documentos, uma vez que o padrão XML é largamente
aceito. Existe, entretanto, uma outra forma bastante interessante de representar
documentos RDF chamada de !otation 3 ou N3 [Berners-Lee 2005]. O objetivo do
N3 não é substituir a representação em XML, mas prover uma forma mais simples e
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concisa de representar asserções RDF que é bastante legível e permite um rápido
entendimento do conhecimento representado.
Uma asserção RDF, formada por sujeito, predicado e objeto, é escrita na
notação N3 da seguinte forma:
<sujeito>

<predicado>

<objeto> .

onde <sujeito> representa o sujeito asserção, <predicado> representa o
predicado da asserção e <objeto> representa o objeto da asserção. Os sujeitos,
predicados e objetos são identificados pelas suas URIs, como demonstra o Exemplo
3.1.
Exemplo 3.1: O paciente X tem um diagnóstico de Tuberculose
<http://www.he.com.br/#PacX> <http://www.he.com.br/#diagn>
<http://www.voc.org/#Tuberculose> .

Alternativamente, pode-se utilizar uma notação simplificada, omitindo o URI
e iniciando a especificação dos elementos a partir do símbolo #. Isto significa que o
restante do URI, ou seja, o contexto do elemento, é o próprio documento ou o
namespace padrão definido para o documento. O Exemplo 3.2 demonstra esta notação.
Exemplo 3.2: O paciente X tem um diagnóstico de Tuberculose
<#PacX> <#diagn> <#Tuberculose> .

Se nenhum identificador for especificado dentro dos símbolos <e>, significa
que o elemento se refere ao próprio documento, como demonstra o Exemplo 3.3.
Exemplo 3.3: O documento que se está representando em RDF é um laudo de
ecocardiograma do paciente X
<> <#eh> <#LaudoEcocardiograma> .
<> <#doPaciente> <#PacX>

O objeto (e apenas o objeto) de uma asserção RDF pode ser um literal, como
uma seqüência de caracteres ou um inteiro. Se este for o caso, a notação em N3 será
como mostra o Exemplo 3.4.
Exemplo 3.4: O paciente X tem 25 anos e seu nome é José da Silva
<#PacX> <#idade> 25 .
<#PacX> <#nome> “José da Silva” .

Para tornar a asserção mais clara, é possível preceder o predicado com a
palavra “has" ou precedê-lo com a palavra “is” e sucedê-lo com a palavra “of”, como
mostra o Exemplo 3.5.
Exemplo 3.5: O paciente X tem 25 anos e é filho de Pedro da Silva
<#PacX> has <#idade> 25 .
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<#PacX> is <#filho> of “Pedro da Silva” .

Quando várias asserções tratam do mesmo sujeito, é possível concatená-las
usando ponto-e-vírgula. Se várias asserções tratam do mesmo sujeito e do mesmo
predicado, é possível concatená-las usando uma vírgula, como demonstra o Exemplo
3.6.
Exemplo 3.6: O paciente X tem 25 anos e é filho de Pedro da Silva e de Maria da
Silva
<#PacX> <#idade> 25 ; <#filho> “Pedro da Silva” , “Maria da Silva” .

Algumas vezes, o sujeito é formado por um nodo anônimo, também conhecido
como b!ode, e nesse caso, pode-se representá-lo usando colchetes, como demonstra o
Exemplo 3.7.
Exemplo 3.7: O paciente X é pai de uma criança de 5 anos
<#PacX> <#pai> [ <#idade> 5 ].

Nodos anônimos em N3 não possuem um identificador, e por isso não podem
ser referenciados no restante do documento.
!amespaces podem ser especificados na notação N3 e utilizados como
demonstra o Exemplo 3.8.
Exemplo 3.8: O namespace he é definido pela URI http://www.he.com.br/# e o
namespace voc é definido pela URI http://www.voc.org/#
@prefix he: <http://www.he.com.br/#> .
@prefix voc: <http://www.voc.org/#> .
he:PacX he:diagn voc:tuberculose .

É possível também definir um prefixo default para ser utilizado no documento.
Se isto for definido, significa que sempre que um elemento for identificado apenas
com os dois-pontos seguido do seu identificador, o URI é o URI default definido,
como demonstra o Exemplo 3.9.
Exemplo 3.9: O namespace default é definido pela URI http://www.he.com.br/# e
o namespace voc é definido pela URI http://www.voc.org/#. A URI do elemento
PacX será <http://www.he.com.br/#PacX>
@prefix : <http://www.he.com.br/#> .
@prefix voc: <http://www.voc.org/#> .
:PacX :diagn voc:tuberculose .

Existem algumas abreviações para construções RDF comuns que podem ser
utilizadas em N3. Estas abreviações são:
•

a

pode ser usada como abreviação de rdfs:type;
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•

= pode ser usado para representar que dois conceitos são equivalentes.

O Exemplo 3.10 demonstra a utilização destas abreviações.
Exemplo 3.10: O indivíduo MedicoX é um médico e o conceito Câncer Hepático é
equivalente ao conceito Câncer no Fígado
<#MedicoX> a <#Medico> .
<#CancerHepatico> = <#CancerNoFigado> .

3.1.1.2 Representação em XML
A representação de informação RDF em XML é a mais utilizada para troca de
informações entre sistemas, mas não muito legível por seres humanos.
A forma geral de representação de uma asserção RDF em XML, se o objeto é
um literal, é a seguinte:
<rdf:Description rdf:about=”sujeito”>
<predicado>objeto</predicado>
</rdf:Description>

Se o objeto for um recurso e não um literal, a representação é feita da seguinte
forma:
<rdf:Description rdf:about=”sujeito”>
<predicado rdf:resource=”objeto”/>
</rdf:Description>

Se um nodo é instância de uma classe, pode-se alternativamente utilizar a
seguinte notação:
<ex:NomeDaClasse rdf:about=”uri do nodo”>
<ex:predicado>objeto</ex:predicado>
</ex: NomeDaClasse>

Se um documento possui um namespace default, ele pode ser representado da
seguinte forma:
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#”
xmlns:rdfs=”uri do namespace default”>
<NomeDaClasse rdf:about=”uri do nodo”>
<predicado>objeto</predicado>
</NomeDaClasse>

Na representação de um sujeito, pode-se utilizar rdf:ID em substituição ao
rdf:about.

Isso significa que o identificador informado como rdf:ID será concatenado
com o URI default para formar o URI do sujeito. O Exemplo 3.11 demonstra esta
situação.
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Exemplo 3.11:
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:rdfs=”http://hospitalexemplo.org/#”>
<rdf:Description rdf:ID=”ID1234”>
<medicoResponsavel>
<rdf:resource=”mailto:joao@hospitalexemplo.org”/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

A representação dos elementos de um container RDF é feita da seguinte forma:
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”>
<rdf:Seq rdf:about=”uri do container”>
<rdf:li rdf:resource=”uri do elemento 1”/>
<rdf:li rdf:resource=”uri do elemento 2”/>
</rdf:Seq>
</rdf:RDF>

Coleções de elementos são representadas da seguinte forma:
<rdf:Description rdf:about=”uri da coleção”>
<predicado rdf:parseType=”collection”>
<rdf:Description rdf:about=”uri do elemento 1”/>
<rdf:Description rdf:about=”uri do elemento 2”/>
<rdf:Description rdf:about=”uri do elemento 3”/>
</ex:hasFruit>
</rdf:Description>

A definição de um esquema RDF obedece à mesma notação, pois um esquema
nada mais é do que um conjunto de asserções sobre classes e propriedades. A Figura
3.4 mostra um exemplo de esquema RDF definido em XML. Neste exemplo são
definidas as classes Pessoa, ProfissionalSaude e Medico e a propriedade nome. A
propriedade nome tem como domínio a classe Pessoa. Isso significa que o sujeito
associado a esta propriedade deverá sempre ser uma instância da classe Pessoa.
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”>
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#”
xmlns:rdfs=”http://hospitalexemplo.org/#”
<rdfs:Class rdf:ID=”Pessoa”/>
<rdfs:Class rdf:ID=”ProfissionalSaude”>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”#Pessoa”/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID=”Medico”/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”#ProfissionalSaude”/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Property rdf:ID=”nome”>
<rdfs:domain rdf:resource=”#Pessoa”/>
</rdfs:Property>

Figura 3.4: Esquema RDF em XML.
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3.2 A Linguagem OWL
A Web Semântica será desenvolvida através da potencialidade do XML em
definir esquemas de tags e da flexibilidade que o RDF possui para representar os
dados [Patel-Schneider 2004]. Inicialmente, sobre o RDF, é requerida para a Web
Semântica uma linguagem para ontologias, de modo a se descrever formalmente os
significados das terminologias utilizadas em documentos Web. Espera-se que as
máquinas executem um raciocínio lógico destes documentos, assim a linguagem deve
ir além da semântica básica oferecida pelo RDF Schema [Patel-Schneider 2004].
OWL (Web Ontology Language) [Smith et al. 2004] é uma linguagem para
definição de ontologias definida recentemente como recomendação pela W3C (World
Wide Web Consortium). Ela é uma evolução da linguagem DAML+OIL (Darpa Agent
Markup Language + Ontology Inference Layer or Ontology Interchange Language)
[Patel-Schneider 2004] e, como uma linguagem da Web Semântica, possui uma forma
de serialização via RDF [Beckett 2004] que, por sua vez, é representado através de
XML [W3C 2004].
A OWL é utilizada para representar explicitamente o conjunto de termos de
um vocabulário e os relacionamentos entre estes termos. A OWL é uma linguagem
para Ontologias Web que é desenvolvida para o uso por aplicações que necessitam
processar o conteúdo de informações em vez de somente apresentá-las aos usuários,
ou seja, ela é pretendida para ser utilizada quando informações contidas em
documentos precisam ser processadas por aplicações, ao contrário do que ocorre
quando estes conteúdos somente são apresentados aos humanos. A OWL possibilita à
máquina uma maior legibilidade ao conteúdo da Web que aquelas suportadas pelo
XML, RDF e RDF Schema, por fornecer um vocabulário adicional juntamente com
uma semântica formal.
Conforme ora exposto, o OWL permite formalizar um domínio através da
definição de classes e propriedades dessas classes; permite definir propriedades
declarativas individuais sobre elas e realizar inferência sobre essas classes e
indivíduos para o grau permitido pela semântica formal da linguagem [Buccella et al.
2004].
A linguagem OWL está dividida em três sub-linguagens, que foram projetadas
conforme o grupo de implementadores e usuários [Smith et al. 2004]:
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•

OWL Lite: Fornece uma hierarquia de classificação e funcionalidades de
restrições simples. Ela se torna mais fácil de ser implementada em uma
ferramenta e faz com que a transição de outros modelos de vocabulários e
taxonomias para OWL seja mais rápida;

•

OWL DL (Description Logic): Fornece uma maior expressividade e, ao
mesmo tempo, seus sistemas mantêm a completude (garantia que todas as
conclusões serão executadas) e capacidade de decisão (todos os cálculos
terminarão em tempo finito) do sistema. A OWL DL inclui todos os
artefatos da linguagem OWL, mas impõem restrições quanto à sua
utilização;

•

OWL Full: Fornece a máxima expressividade e liberdade sintática do
RDF. A OWL Full permite que uma ontologia aumente o significado do
vocabulário (RDF ou OWL) predefinido. Não é esperado que nenhum
software suporte todas as características da OWL Full, pois não possui a
garantia de capacidade de decisão.

OWL Full pode ser vista como uma extensão da RDF, enquanto OWL Lite e
OWL DL são extensões de uma visão delimitada de RDF. Portanto, todo documento
OWL é um documento RDF e todo documento RDF é um documento OWL Full. Mas
somente alguns documentos RDF serão válidos em OWL Lite ou OWL DL. Então se
houver a necessidade do processamento computacional de um conteúdo semântico é
importante que este conteúdo esteja descrito com a linguagem OWL Lite ou OWL
DL, pois só assim existe uma garantia de que em algum momento se chegará a um
resultado.
Dessa forma, para propósitos de integração de dados a sub-linguagem de
OWL que interessa é a OWL-DL, tendo em vista que é necessária uma considerável
expressividade para representar esquemas e outras características do problema de
integração e, ainda, é interessante o uso de capacidades de inferência para permitir
deduzir fatos sobre a integração sendo efetuada.
Uma ontologia OWL inicia com uma declaração, em RDF, contendo os
namespaces que serão utilizados na ontologia. Basicamente, a ontologia começa da
maneira que é apresentada na Figura 3.5 [Patel-Schneider 2004]:
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1. <rdf:RDF
2.
xmlns ="http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/guide-src/wine#"
3.
xmlns:vin ="http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/guide-src/wine#"
4.
xmlns:food="http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/guide-src/food#"
5.
xmlns:owl ="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
6.
xmlns:rdf ="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
7.
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
8.
xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema#">

Figura 3.5: !amespaces declarados em uma ontologia OWL.
As três primeiras declarações indicam o namespace associado à ontologia que
está sendo desenvolvida, que se refere a vinhos e comidas. Na quinta linha, é indicado
o namespace específico da OWL e nas linhas subseqüentes têm-se as referências aos
vocabulários do RDF, RDF Schema e XML Schema, respectivamente.
Uma vez que os namespaces estão definidos, inclui-se, através da tag
<owl:Ontology>,

informações como comentários, controle de versões e inclusão de

outras ontologias, caso esteja havendo extensão de uma já existente. Na Figura 3.6,
apresenta-se um código referente a estas informações [Patel-Schneider 2004]:
<owl:Ontology rdf:about="">
<rdfs:comment>An example OWL ontology</rdfs:comment>
<owl:priorVersion rdf:resource="http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/
guide-src/wine-112102.owl"/>
<owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/guidesrc/food.owl"/>
...

Figura 3.6: Cabeçalho OWL.
Têm-se na Figura 3.6 a representação de um cabeçalho OWL contendo
informações diversas representadas por:
•

rdfs:comment

apresenta algum comentário referente à ontologia

modelada;
•

owl:priorVersion

é uma tag padrão utilizada para o controle de versões

da ontologia;
•

owl:imports

indica a importação de uma ontologia já existente definida

pelo recurso apresentado em seguida.
As classes e subclasses OWL são definidas, respectivamente, através dos
elementos owl:Class e rdfs:subClassOf.
Na Figura 3.7, tem-se a declaração de duas classes: Curso e Pós-Graduação.
Sendo que, na linha 3, é identificado que Pós-Graduação é subclasse de Curso.
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1.
2.
3.
4.
5.

<owl:Class rdf:ID=”Curso” />
<owl:Class rdf:ID=”Pós-Graduação”>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”#Curso” />
...
</owl:Class>

Figura 3.7: Declaração de classe e subclasse em OWL.
Através do elemento owl:ObjectProperty define-se as propriedades das
classes e subclasses. Utiliza-se, em conjunto com a tag de propriedades, o elemento
rdfs:domain

para especificar a qual classe a referida propriedade está sendo

atribuída. A Figura 3.8 ilustra um simples exemplo:
1. <owl:ObjectProperty rdf:ID=”nome” />
2.
<rdfs:domain rdf:resource=”#Aluno” />
3. </owl:ObjectProperty>

Figura 3.8: Declaração de propriedades em OWL.
A propriedade duração está sendo declarada na primeira linha (Figura 3.8) e
identificada que pertence à classe Curso na linha 2.
A

OWL

oferece

vários

elementos

como

owl:Restriction,

owl:cardinality, owl:minCardinality, owl:maxCardinality, owl:inverseOf,

entre diversos outros, os quais permitem determinar, respectivamente, as restrições,
cardinalidades, cardinalidade mínima, cardinalidade máxima e relação inversa, de
modo a obter uma ontologia mais completa e melhor modelada.

3.3 Ferramenta Protégé
O projeto Protégé foi inicialmente desenvolvido na Universidade de Stanford e
tem evoluído bastante desde que foi construído por Mark Musen em 1987 [Monteiro
2007]. A ferramenta original era uma pequena aplicação, com o objetivo de construir
ferramentas de aquisição de conhecimento para alguns programas específicos, de
planejamento médico. Desta ferramenta original, o Protégé evoluiu para plataforma
para o desenvolvimento e investigação de sistemas baseados no conhecimento.
Atualmente o Protégé [Stanford Medical Informatics 2007] é um editor de
ontologias e de conhecimentos, gratuito e de código aberto, que suporta duas maneiras
principais de modelar as ontologias:
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•

Através do editor do Protégé-Frames;

•

Através do editor Protégé-OWL.

As ontologias do Protégé podem ser exportadas em vários formatos incluindo
RDF e RDFS (RDF Schema), OWL e eXtensible Markup Language (XML) Schema.
O Protégé é baseado em Java, é expansível e fornece um ambiente do plugand-play o que faz dele uma base flexível para uma rápida prototipagem e
desenvolvimento de aplicações. A versão atual (3.3.1) 1 pode ser executada em
diferentes plataformas, suporta extensões/interfaces adaptáveis pelos usuários,
incorpora o modelo de conhecimento Open Knowledge Base Connectivity (OKBC).
O Protégé é ainda suportado por uma comunidade forte de colaboradores e
universitários, governo e usuários corporativos, que estão utilizando o Protégé para
soluções de conhecimento em áreas tão diversas quanto biomedicina, pesquisa de
conhecimento e modelagem corporativa.

3.3.1 Protégé-Frames
Existem várias ferramentas para edição de ontologias tais como: Ontoedit,
OILEd e Protégé [Monteiro 2007]. A ferramenta mais utilizada tem sido o Protégé,
que permite criar e editar uma ontologia através de uma interface gráfica.
Posteriormente essa ontologia pode ser visualizada graficamente, podendo ser feita
uma representação OWL.
No Protégé-Frames [Protégé Frames 2007] [Protégé Tutorial 2007], uma
ontologia consiste num conjunto de classes organizadas numa hierarquia que
representa um domínio de conceitos, um conjunto de slots associados a classes para
descrever as suas propriedades e relacionamentos, e um conjunto de instâncias dessas
classes, que contêm os valores específicos das propriedades.
A Figura 3.9 ilustra, por exemplo: uma tela do Protégé com as classes,
subclasses e propriedades da ontologia do domínio saúde (OntS – Ontologia Saúde).
Além das classes foram definidos os atributos e relacionamentos entre as classes.

1

http://protege.stanford.edu/
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Figura 3.9: Classes da Ontologia no Protégé.

3.3.2 Protégé-OWL
O Protégé OWL é uma extensão do Protégé, que promove a visão da web
semântica, em particular na W3C Ontology Web Language (OWL). Uma ontologia
OWL pode incluir descrições de classes, propriedades e as suas instâncias, aonde a
semântica especifica como obter as conseqüências lógicas, ou seja, fatos literalmente
não presentes, mas envolvidos pela semântica [Vieira 2008].

3.4 Jena – Semantic Web Framework
Jena é uma API (Application Programming Interface) para a linguagem de
programação Java usada na criação e manipulação de grafos que descrevem conteúdo
semântico [Jena 2008]. Este framework é desenvolvido e mantido pelo HP Labs da
Hewlett-Packard.
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A API Jena possui classes para representar os modelos, recursos, propriedades
e literais do RDF (Resouce Desciption Framework – linguagem para descrição
semântica). As interfaces representando recursos, propriedades e literais são
chamadas Resource, Property e Literal, respectivamente. No Jena, um grafo RDF é
chamado de modelo. Na Figura 3.10, pode-se observar a hierarquia das interfaces da
API Jena.
<<interface>>
RDFNode

<<interface>>
Resource

<<interface>>
Property

<<interface>>
Literal

<<interface>>
Statement

<<interface>>
Alt

<<interface>>
Bag

<<interface>>
Container

<<interface>>
Seq

Figura 3.10: Hierarquia das Interfaces da API Jena.
Este framework é formado por um conjunto de pacotes de interfaces, entre
estes estão os seguintes:
•

com.hp.hpl.jena.datatypes: Este pacote contém um conjunto de
interfaces para a descrição de tipos de dados;

•

com.hp.hpl.jena.datatypes.xsd: Este pacote prover a definição de tipos de
dados compatíveis com XML Schema;

•

com.hp.hpl.jena.ontology: Este pacote é composto por um conjunto de
interfaces e classes para acesso de manipulação de grafos de ontologias;

•

com.hp.hpl.jena.reasoner: Este provê suporte para inferência sobre
ontologias.

O pacote jena.rdf.model contém a interface model, que representa um modelo.
Um modelo de ontologia é uma extensão do modelo RDF e fornece capacidades para
a manipulação de ontologias. Os modelos de ontologia são criados por meio do Jena
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ModelFactory. A maneira mais simples de se criar um modelo de ontologia é
utilizando a classe OntModel proveniente do pacote jena.ontology.
Os recursos oferecidos pelo pacote jena.ontology para a manipulação de
ontologias são os seguintes:
•

OntResource: Todas as classes deste pacote que representam valores da
ontologia têm o OntResource como uma superclasse. Isto faz do
OntResource

um

bom

lugar

para

se

colocar

funcionalidades

compartilhadas para todas as classes. A interface Java OntResource
estende a interface Resource do pacote jena.rdf;
•

OntClass: Uma classe simples é representada por um objeto OntClass. A
representação de uma classe permite a criação de várias instâncias que
apresentam as características dessa classe;

•

OntModel: É um modelo de ontologia visualizado pela Jena. Ele oferece
recursos para os tipos de objetos esperados em uma ontologia: classes,
propriedades e recursos;

•

OntProperty: Uma propriedade em um modelo de ontologia é uma
extensão da classe Property em RDF. Este elemento refere-se às
propriedades de uma classe, ou seja, às características ou relacionamentos
entre os objetos. Uma propriedade, além de especificar a classe a qual ela
pertence, ou seja, a classe que contém tal característica ou relacionamento,
também apresenta o tipo de seu conteúdo.

Além da capacidade de ler documentos, o modelo de ontologias possui
algumas capacidades adicionais, como fazer o tratamento de reusabilidade e importar
diferentes tipos de documentos.
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Capítulo 4
SISOnt: Aspectos de Modelagem e
Desenvolvimento
Este capítulo apresenta a arquitetura proposta neste trabalho para integração de
dados de saúde provenientes de bases de dados relacionais heterogêneas. Um
protótipo que implementa a arquitetura proposta denominado SISOnt também é
abordado.

4.1 Arquitetura Proposta
A presente proposta de arquitetura visa integrar diversas bases de dados que
apresentam características heterogêneas, tornando-as acessíveis através de uma
interface única, por meio da qual é possível consultá-las como se fossem uma única
fonte de dados global.
A arquitetura desenvolvida considera o cenário no qual todas as bases de
dados seguem o padrão relacional, ou seja, bases de dados relacionais locais (devido à
sua maior utilização real), porém a mesma pode ser estendida para incorporar outros
paradigmas de SGBDs (Sistemas Gerenciador de Banco de Dados), tal como
Orientado a Objeto.
O projeto SISOnt (Sistema de Informação em Saúde Baseado em Ontologias)
constitui-se de duas partes principais: O Consultor de Informações em Saúde (CIS) e
o Integrador de Dados em Saúde (IDS). Suas funcionalidades serão apresentadas no
decorrer deste capítulo.
O SISOnt é fundamentado na arquitetura de mediador (abordagem virtual) que
usa ontologia como o esquema comum para sobrepor a heterogeneidade estrutural das
fontes de dados. Este esquema comum é descrito na linguagem OWL e suporta várias
ontologias, relacionadas ou não.
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A Figura 4.1 apresenta a arquitetura geral do SISOnt, que será explicitada
detalhadamente no decorrer deste capítulo.

AMBIENTE
DO USUÁRIO
Computador
Portátil

Computador

Computador

Computador
Portátil

AMBIENTE DE
INTEGRAÇÃO
Ontologias
B1 e B2

MIDDLEWARE

Ontologia A

AMBIENTE
COMUM
SGBD 1

SGBD 2

...

SGBD n

Figura 4.1: Arquitetura do SISOnt.
Os principais componentes da arquitetura são:
•

Ambiente do Usuário: responsável por tratar as especificações de
requisitos do usuário. Quando um usuário solicita uma consulta, através de
uma interface, o sistema avalia e recupera o requisito correspondente.

•

Ambiente de Integração: responsável por tratar aspectos de reformulação
de consultas e integração de dados, fazendo uso de ontologias e
Middleware, de forma que a consulta do usuário seja executada como se
este estivesse acessando uma base de dados comum, independente do local
onde os dados estão armazenados fisicamente. O Middleware funciona
entre as bases de dados e a interface do usuário, possibilitando a integração
de dados. É responsável por processar consultas via JDBC (Java Database
Connectivity). Inicialmente, são lidos os mapeamentos existentes nas
ontologias B1 e B2. Logo em seguida, as consultas, via JDBC, são
realizadas para os respectivos bancos. Finalmente, os resultados das
consultas são disponibilizados. O Middleware subdivide-se nos seguintes
submódulos, como mostra a Figura 4.2:
-

Gerenciador de Consultas: tem por função realizar as conexões
necessárias com as fontes de dados correspondentes e, de acordo
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com as ontologias desenvolvidas, recuperar as informações
distribuídas.
-

Gerenciador Semântico: tem por função mapear a camada inferior
com a camada intermediária da arquitetura proposta. A Ontologia
B1 discrimina quais campos pertencem as quais tabelas, enquanto
que a Ontologia B2 discrimina quais tabelas pertencem às quais
bases de dados.

Além disso, o ambiente de integração permite realizar consultas diretas a
uma base de conhecimento que descreve conceitos sobre um determinado
domínio fazendo uso da Ontologia A, via framework Jena.
Ambiente Comum: é constituído por bases de dados diferentes cujas

•

informações serão disponibilizadas para o ambiente de integração. Essas
bases de dados normalmente são heterogêneas (tipos diferentes de bases
podem estar presentes no ambiente comum), autônomas (funcionam
independentemente do ambiente de integração) e dinâmicas (têm o
esquema modificado freqüentemente). Vale ressaltar que essas bases de
dados representam informações relacionadas a um determinado domínio
de conhecimento.
AMBIENTE
DO USUÁRIO
Computador
Portátil

Computador

Computador

Computador
Portátil

INTERFACE

AMBIENTE DE
INTEGRAÇÃO
Gerenciador
Semântico

Gerenciador de
Consultas

Ontologias
B1 e B2

Ontologia A

MIDDLEWARE

AMBIENTE
COMUM
SGBD 1

SGBD 2

...

SGBD n

Figura 4.2: Estrutura do Middleware.
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4.2 Principais Funcionalidades da Arquitetura
Baseados na arquitetura descrita, a seguir têm-se alguns passos que
demonstram a sua funcionalidade:
Os usuários podem acessar o sistema através de uma interface para web
browser (CIS) ou desktop (IDS), escolher algumas das opções disponíveis e, então,
realizar sua consulta. Esta fase é suportada no ambiente do usuário. No protótipo
desenvolvido, cujos detalhes de implementação serão apresentados na Seção 4.3, foi
construída, inicialmente, uma interface para web browser e uma interface para
desktop. A fim de tornar mais compreensível o funcionamento da arquitetura, são
apresentados na Figura 4.3 e na Figura 4.4, exemplos baseados neste protótipo.

SISOnt - CIS

Figura 4.3: Exemplo da Interface para web browser (CIS).
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SISOnt – IDS

Figura 4.4: Exemplo da Interface para desktop (IDS).

No exemplo da Figura 4.3, primeiramente, uma página é apresentada ao
usuário com links para busca de informações em saúde ou informações sobre
estabelecimentos de saúde por bairro ou de dados estatísticos disponíveis no sistema.
No momento em que o usuário faz a busca, por exemplo, de informações em saúde,
será publicada uma tela na qual será realizada a digitação dos sinais e sintomas com o
fim de conhecer as hipóteses diagnósticas de uma determinada doença.
Para execução desta solicitação pelo usuário no SISOnt – CIS, foi criada a
Ontologia A (Apêndice A) na qual foram descritos conceitos do domínio saúde. Para
percorrer esta ontologia serão utilizadas classes da API Jena, objetivando a busca
pelas informações solicitadas pelo usuário. A Figura 4.5 apresenta, através de um
diagrama de classes da UML (Unified Modeling Language) [UML 2001], a árvore de
classificação de conceitos, com as relações entre as classes presentes na ontologia A.
O conceito Agravo estende o conceito Doença. Uma Doença tem um
Reservatório, Manifestações Clínicas, Tratamento, Exames Diagnóstico, Medidas
de Prevenção e de Controle, também tem Pessoa que mora em um Bairro, que tem
Estabelecimentos de Saúde. O Agravo tem um modo de transmissão, representado
pelo conceito Transmissão, um Agente Etiológico, um Período de Incubação, um
Vetor, um Período Provável e uma Descrição. Além dos conceitos e de suas
relações, existem também as instâncias desses conceitos, assunto a ser tratado mais
especificamente quando da criação da ontologia A na seção seguinte.
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Figura 4.5: Árvore de classificação de conceitos da Ontologia A.
No caso da busca aos dados distribuídos (Figura 4.4), o usuário faz uso da
interface desktop para fazer a requisição e, via JDBC, o middleware busca os dados
em cada uma das bases, satisfazendo a consulta solicitada. Para ser provido o
resultado da consulta, a partir do ambiente do usuário, faz-se uso do ambiente de
integração e do ambiente comum. Mais especificamente, através do middleware,
faz-se uso, inicialmente, do gerenciador semântico, para resolver os conflitos
semânticos existentes entre as fontes de dados, através das ontologias B1 e B2.
Na etapa seguinte, será executado o gerenciador de consultas que fará uso da
ontologia B2 para acesso à estrutura das bases de dados. Por meio da conexão às
fontes de dados, as informações distribuídas são recuperadas com sucesso. Uma vez
definida a forma como os dados serão acessados, passou-se à execução da primeira
etapa da implementação, assunto a ser abordado na próxima seção. Assim sendo, é
necessário permitir que o usuário apenas determine quais dados deseja e, então, o
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middleware faz a busca à estrutura das bases realizando a integração, através das
ontologias B1

e B2, apresentando, em seguida, através da interface desktop, o

resultado da consulta.

4.3 Aspectos de Implementação da Arquitetura
Depois de definir a proposta de arquitetura e de descrever suas funcionalidades,
apresenta-se nesta seção a fase de implementação da arquitetura denominada de
SISOnt, que é um protótipo que visa a integração de dados de diversas fontes do SIS,
a partir do qual as informações possam ser consultadas e compartilhadas.
Para a realização dos testes, foi idealizado um primeiro protótipo do SISOnt,
mais especificamente as partes que o constituem: CIS e IDS. Para que o protótipo
fosse disponibilizado mais rapidamente, levou-se em consideração principalmente o
problema motivador descrito na Seção 2.1.
As partes que compõem o protótipo foram desenvolvidas em Java, visto que
esta é uma linguagem bastante difundida, multiplataforma, permite grande reuso, além
de conter um grande número de APIs e que provê suporte aos requisitos fundamentais
para o desenvolvimento da aplicação desejada, tais como: acesso à estrutura das bases
e manipulação de documentos OWL (ontologias).

4.3.1 Ambiente do Usuário
Para este ambiente foi construído uma interface em JSP (Java Server Pages)
para o web browser que gera uma página HTML (HyperText Markup Language) com
links para que os usuários inicializem seu processo de busca, como apresentado
anteriormente na Figura 4.3.
O usuário do sistema pode estar em busca de informações sobre (1) hipóteses
diagnósticas por sinais e sintomas de uma doença ou (2) estabelecimentos de saúde
presentes em seu bairro ou ainda (3) incidência de casos com óbito ou não de uma
determinada doença em seu bairro, facilitando a tomada de decisões mais acertadas
tendo em vista os cuidados com a saúde.
Também foi construído para este ambiente uma interface para desktop, com o
fim de o usuário realizar consultas às bases de dados heterogêneas.
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Ambas as interfaces (CIS e IDS) foram desenvolvidas a partir de um ambiente
de desenvolvimento integrado, chamado !etBeans, na versão 5.5.

4.3.2 Ambiente de Integração e Ambiente Comum
A seguir são apresentadas as funcionalidades implementadas nos módulos
consultor e integrador de informação da arquitetura proposta.

4.3.2.1 Consultor de Informações em Saúde (CIS)
Com o fim de prover o resultado da consulta do usuário, sobre os itens (1), (2)
ou (3), foi criada a ontologia A, conforme a definição dos conceitos apresentados na
Seção 4.2.
Os conceitos da ontologia A foram modelados na ferramenta Protégé, que
codifica a ontologia na linguagem OWL (Ontology Web Language) [Smith 2004].
Para percorrer o arquivo OWL gerado (Apêndice A), criou-se as classes Leitor e
Coletor,

com o propósito de realizar chamadas a API Jena (OntModel, Model,

ModelFactory,

FileManager,

OntClass,

Property,

Statement, StmtIterator, ExtendedIterator)

RDFNode,

Resource,

[Jena 2008]. Logo após, o seu

conteúdo é transferido para uma página JSP apresentando os resultados da consulta do
usuário, de forma transparente.

4.3.2.2 Integrador de Informações em Saúde (IDS)
No decorrer desta seção será apresentada a etapa de implementação do
middleware, que é o responsável pela integração dos dados presentes nas bases.
Quando da busca por dados distribuídos, o usuário fará uso da interface
desktop para fazer a busca, conforme Figura 4.4, apresentada na seção anterior.
Assim, o middleware executa o método carregarOntologias, que por sua
vez faz chamada as classes do Jena, ModelFactory e FileManager para efetuar o
carregamento das ontologias B1 (Figura 4.6) e B2 (Figura 4.7).
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<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1207835128.owl#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1207835128.owl">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<owl:Class rdf:ID="cliente"/>
<owl:Class rdf:ID="paciente"/>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="nome">
<owl:equivalentProperty rdf:resource="#paciente"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#cliente"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="idade">
<rdfs:domain rdf:resource="#cliente"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="paciente">
<rdfs:domain rdf:resource="#paciente"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="causaObito">
<rdfs:domain rdf:resource="#paciente"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
</rdf:RDF>

Figura 4.6: Representação da Ontologia B1 em OWL.

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1207835128.owl#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1207835128.owl">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<owl:Class rdf:ID="Sinan"/>
<owl:Class rdf:ID="Sim"/>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="cliente">
<owl:equivalentProperty rdf:resource="#paciente"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Sinan"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="paciente">
<rdfs:domain rdf:resource="#Sim"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
</rdf:RDF>

Figura 4.7: Representação da Ontologia B2 em OWL.
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Após o carregamento dessas ontologias, faz-se uso de uma classe chamada
Conexao,

que foi criada para realizar chamadas às classes do Java que permitem o

estabelecimento da conexão com os bancos de dados (Connection, Statement,
ResultSet),

para, então, iniciar-se o processo de recuperação dos dados solicitados

pelo usuário.
Para realizar a próxima tarefa, ou seja, recuperar os dados nas fontes,
primeiramente as propriedades da ontologia B1 são recuperadas (Figura 4.8) e
armazenadas na memória, utilizando-se a interface do Jena DatatypeProperty, que
encapsula a propriedade cujo valor são do tipo datatype.

props.add(modeloOntologiab1.getDatatypeProperty(namespace + "nome"));
props.add(modeloOntologiab1.getDatatypeProperty(namespace + "idade"));
props.add(modeloOntologiab1.getDatatypeProperty(namespace + "causaObito"));

Figura 4.8: Propriedades recuperadas da Ontologia B1.
Na Figura 4.9, é apresentado o código que permite a recuperação das
propriedades da ontologia B1, fazendo-se uma relação do campo com a tabela a qual
pertence.

tabela = ((DatatypeProperty)props.get(i)).getDomain();
banco = modeloOntologia2.getDatatypeProperty(namespace +
tabela.getLocalName()).getDomain();
con
= conexao.getConexao(banco.getLocalName());
stmt
= con.createStatement();
rs
= stmt.executeQuery("Select " +
((DatatypeProperty)props.get(i)).getLocalName() +
" from " + tabela.getLocalName());

Figura 4.9: Recuperação de dados das fontes.
Uma vez recuperadas as propriedades, em seguida recuperam-se as
informações distribuídas nas bases de dados, através da ontologia B2, onde há a
relação da tabela com o banco, o qual pertence. Com resultado da execução dos
passos mencionados acima é construída uma matriz para o armazenamento dos dados
recuperados nas fontes distribuídas. Para cada informação, quando se busca a
propriedade correspondente, identifica-se qual banco ele faz parte, abre-se uma
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conexão, recupera-se a informação e armazena-a na matriz. Parte desse processo pode
ser visto através da Figura 4.9.
No momento em que se faz a recuperação das propriedades e as bases são
integradas, os conflitos semânticos são eliminados através das ontologias B1 e B2.
Como exemplo de validação, serão integradas as bases do domínio saúde que
correspondem ao SINAN e ao SIM, cujas tabelas têm os campos PACIENTE e
NOME representados de forma diferente, contudo são equivalentes, conforme
definido na Ontologia B1 (Figura 4.6). Esses resultados são apresentados no próximo
capítulo.
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Capítulo 5
Um Exemplo de Uso do SISOnt

Com o protótipo desenvolvido é apresentado neste capítulo um exemplo de
uso, onde o mesmo é aplicado na área da saúde.
O objetivo deste exemplo de uso é apresentar como o SISOnt é utilizado,
através das partes que o compõem, em uma aplicação via web browser – Consultor de
Informações em Saúde (CIS) e uma aplicação via desktop – Integrador de Dados em
Saúde (IDS), exibindo as informações geradas e fornecidas pelas mesmas e como o
usuário deve proceder para utilizá-las corretamente.
O CIS tem como propósito permitir consulta a conceitos relacionados à
vigilância epidemiológica, permitindo o compartilhamento de informações em saúde e
o IDS integrar uma parte mínima das bases de dados dos sistemas de informação em
saúde SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e SIM (Sistema de
Informações sobre Mortalidade) que apresentam características heterogêneas
tornando-as acessíveis através de uma interface unificada. Tanto o CIS quanto o IDS
utilizam a abordagem de ontologias.

5.1 Ambiente do Usuário
Para este ambiente foram construídas duas interfaces: uma interface para web
browser (CIS) e uma interface para desktop (IDS).
A interface para a web browser (CIS) desenvolvida gera uma página com links
para que os usuários inicializem seu processo de busca, através dos links
disponibilizados, como é apresentada na Figura 5.1.
O usuário do sistema pode estar em busca de informações sobre (1) hipóteses
diagnóstica por sinais e sintomas de uma doença ou (2) estabelecimentos de saúde
presentes em seu bairro ou ainda (3) incidência de casos com óbito ou não de uma
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determinada doença em seu bairro, para com estas tomarem-se decisões mais
acertadas tendo em vista os cuidados com a saúde.

SISOnt - CIS

Figura 5.1: Interface inicial para web browser do SISOnt – CIS.
Também foi desenvolvido para este ambiente uma interface para desktop
(IDS), mostrada na Figura 5.2, que gera uma página onde o usuário ao realizar uma
consulta poderá visualizar os seguintes dados: Nomes de Pacientes, as Idades e as
Causas do Óbito (agravo ou doença) destes. Para acessar essas informações de uma
forma mais objetiva, o usuário deverá definir inicialmente um dos operadores lógicos
(booleanos), tais como: maior que (>), maior ou igual a (>=), igual a (=), menor que
(<), menor ou igual a (<=), diferente de (!=) e digitar um valor para a opção idade.
Como o exemplo de uso, se o usuário deseja integrar os nomes, as idades e as
causas de óbito de todas as pessoas que têm mais de 30 (trinta) anos, então deverá ser
selecionada a operação maior que (>) e digitar a idade correspondente no campo
Idade. Após, o usuário clica no botão buscar, para dar início ao processo de busca. A
partir da execução desse procedimento é realizada uma chamada ao middleware,
assunto a ser tratado na seção seguinte.
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SISOnt – IDS

Figura 5.2: Interface inicial para desktop do SISOnt – IDS.

5.2 Ambiente de Integração
5.2.1 Consultor de Informações em Saúde (CIS)
Como mencionado na seção anterior, primeiramente, uma página é
apresentada ao usuário com links. Então, no momento em que o usuário faz a busca
por informações em saúde (1), será publicada uma tela onde fará a digitação dos sinais
e sintomas, como por exemplo: Febre. A partir de então pode-se incluir ainda outros
sinais e sintomas, clicando no botão adicionar. Se o usuário preferir pode também
realizar uma busca mais genérica, digitando o caractere asterisco (*) para visualizar os
vários sinais e sintomas, selecionando-os conforme interesse. Os sinais e sintomas
foram previamente incluídos na base de conhecimento, quando da criação da
Ontologia A. Quanto mais sinais e sintomas forem definidos, mais refinada será a
busca e a lista das possíveis doenças será minimizada.
Para visualizar as informações relacionadas à vigilância epidemiológica para
cada agravo, basta clicar no próprio agravo, que será aberta uma janela com as
devidas informações.
Na Figura 5.3 são apresentadas as interfaces correspondentes ao item (1).
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Febre

Tuberculose
Descrição: A tuberculose é uma doença causada por uma
bactéria que ataca os pulmões, mas pode também ocorrer em
outras partes do corpo como ossos, rins e meninges (as
membranas que envolvem o cérebro).
Sinais: Comprometimento ganglionar mediastínico e cervical,
perda de peso, tosse seca ou com sangue ou com
expectoração, sudorese, febre, anorexia
Forma de Transmissão: Espirro, fala, tosse.
Período de Incubação: Dois primeiros anos após infecção
inicial.
Medidas de Prevenção: Lavagem das mãos antes e após
contato com pacientes; uso de óculos, máscara N 95, luvas,
aventais; Manter o quarto com a porta fechada, com sistema
de ventilação adequado.

Figura 5.3: Interfaces de uma busca de hipóteses diagnóstica
por manifestações clínicas.
Como mencionado na seção 5.1, o CIS também provê o compartilhamento de
informações com relação aos estabelecimentos de saúde por bairro, bem como dados
estatísticos de casos notificados e de óbitos de anos anteriores, sendo estes dados
estáticos. Para buscar dados dinâmicos e integrados, foi desenvolvido o IDS, assunto a
ser abordado na seção seguinte.
Quando da busca por estabelecimento de saúde (2), deve-se digitar na tela o
nome do bairro específico ou insere o caractere asterisco (*) para todos os bairros.
Como exemplo, fez-se a busca por estabelecimentos de saúde presentes no bairro de
Lagoa Nova, tendo-se como resultado a tela apresentada na Figura 5.4.
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Lagoa Nova

Figura 5.4: Interface de um exemplo de busca de estabelecimento de saúde por bairro.
Da mesma maneira, quando o usuário realizar a busca por dados estatísticos de
casos notificados e de óbitos (3), faz-se necessário digitar os dados que se deseja
buscar. No caso apresentado na Figura 5.5, o usuário deseja visualizar todos os casos
notificados e de óbitos, referentes a todos os sexos, bairros, agravos e faixa etária.
Para essa consulta geral, foi digitado o caractere asterisco (*), em seguida confirmouse a consulta, através do botão ok. Em seguida foi apresentada outra tela com o
resultado da busca, a qual é mostrada na Figura 5.6.

Figura 5.5: Interface de um exemplo de busca de dados estatísticos.
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Total

1

Figura 5.6: Interface de um exemplo de resultado a busca por dados estatísticos.
Para que as buscas por informações referentes aos itens (1), (2) e (3),
solicitadas por um usuário sejam disponibilizadas, foi criada uma ontologia de
domínio saúde, chamada Ontologia A, onde os conceitos e suas instâncias formam
uma base de conhecimento. A base de conhecimento deve ser codificada em uma
linguagem processável por um computador, para explicitar, de forma automática,
informações ainda implícitas nas bases de dados dos sistemas de informação. Após a
definição dos conceitos da ontologia, realizada através da seção 4.2, os mesmos foram
modelados na ferramenta Protégé, que codifica a ontologia na linguagem OWL
(Apêndice A). A Figura 5.7 apresenta a Ontologia A.

55

Figura 5.7: Ontologia A – Classes e suas relações.
A ontologia, conforme mostrada na Figura 5.7, possui principalmente,
conceitos sobre o domínio vigilância epidemiológica. A instanciação destes conceitos
consistiu do levantamento dos agravos de interesse nacional de saúde [SVS 2006].
Diante do exposto, objetivando prover o resultado as consultas sobre
informações em saúde utilizaram-se o arquivo OWL (Apêndice A) gerado com a
criação da Ontologia A. Para percorrê-lo, criou-se as classes Leitor e Coletor, com
o propósito de realizar chamadas a API Jena para recuperar as informações da base de
conhecimento, em conformidade com a opção escolhida pelo usuário, links (1), (2) ou
(3).

5.2.2 Integrador de Informações em Saúde (IDS)
Como mencionado na seção 5.1, quando da busca por informações distribuídas
pelo usuário, através da interface para desktop (Figura 5.2), será ativado o
middleware, cujo objetivo principal é realizar a integração de duas bases de dados
diferentes, no caso deste: SINAN e SIM.
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Diante disso, a Tabela 5.1 apresenta a estrutura mínima das bases de dados
utilizadas neste exemplo de uso. Na base do SINAN estão representados os dados
relacionados aos pacientes notificados por ter sido acometido de algum agravo e na
base do SIM os dados referentes aos pacientes que foram a óbito por uma determinada
doença ou agravo. Ambas as fontes tem seus dados armazenados no SGBD MySQL.
Tabela 5.1: Bases relacionadas ao domínio saúde.

Tabela

Campos

CLIENTE

NOME, IDADE
(a) Base SIHAH (MySQL)

Tabela

Campos

PACIENTE

PACIENTE, CAUSAOBITO
(b) Base SIM (MySQL)

As duas bases de dados, SINAN e SIM, contém, respectivamente, a Tabela
Cliente

e a Tabela Paciente. Na Tabela Cliente, há o campo NOME que

representa o nome do paciente, enquanto na Tabela Paciente o mesmo nome é
representado pelo campo PACIENTE, indicando que ambos os campos referem-se a
NOME,

ou seja, dois campos semanticamente iguais têm nomes diferentes. Quando os

campos são sinônimos, os objetos são considerados semanticamente equivalentes,
pois é possível mapeá-los em todos os contextos, facilitando a integração dos mesmos
em um campo NOME no esquema global.
Analisando ainda a estrutura das tabelas relacionadas à pacientes nas bases
SINAN e SIM, pode-se observar a existência dos campos IDADE e CAUSAOBITO em
apenas uma das tabelas, mas que podem ser aproveitados no momento de uma
consulta, sendo assim integrados quando do resultado de uma busca, como no caso do
exemplo de uso do IDS.
Como apresentado no decorrer deste trabalho, são inúmeras as questões que
um sistema de integração deve tratar quando deseja integrar de forma satisfatória
dados de fontes heterogêneas. No IDS foi corrigido o problema semântico existente na
estrutura das bases de dados do SINAN e do SIM, com a criação das Ontologias B1 e
B2. Além, proveu a integração dos dados das referidas fontes.
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Com o uso das ontologias B1 e B2 é possível fazer consultas às bases de dados
através do mapeamento de cada elemento da ontologia para seu correspondente na
base de dados, conforme descrito no capítulo anterior, seção 4.3.2.2.
Como um exemplo de uso, se o usuário deseja integrar os nomes, as idades e
as causas de óbito de todas as pessoas que têm mais de 30 (trinta) anos, então deverá
ser selecionada a operação maior que (>) e digitar a idade correspondente no campo
Idade. Após, o usuário clica no botão buscar, para dar início ao processo de busca. A
partir da execução desse procedimento é realizada uma chamada ao middleware. Após
a execução do middleware são apresentadas então, as informações que correspondem
apenas às pessoas cuja idade é maior do que 30 (trinta) anos. Como resultado tem-se a
tela apresentada na Figura 5.8.

Figura 5.8: Interface com o resultado da consulta realizada.
Para que a tela do resultado da consulta seja apresentada, foram executadas as
seguintes tarefas, através do middleware:
1. As Ontologias B1 e B2 são carregadas e as informações necessárias dessas
ontologias são recuperadas;
2. Abre as conexões com as bases de dados correspondentes;
3. Recuperam-se as informações distribuídas, extraindo assim das fontes de dados
suas tabelas e campos;
4. Finalmente, através da interface desktop, as informações são apresentadas ao
usuário com sucesso.
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Capítulo 6
Conclusões, Contribuições e
Trabalhos Futuros
Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho, suas principais
contribuições e a indicação de alguns trabalhos futuros para a continuidade desta
pesquisa.

6.1 Conclusões
Este trabalho abordou o problema de integração de conteúdo de bancos de
dados relacionais na área da saúde, propondo um sistema de informação em saúde
baseado em ontologias (SISWeb) para compartilhamento de conhecimento e
integração de dados em saúde, que permite buscar informações a partir de bases de
dados relacionais (SINAN e SIM) e da base de conhecimento, representada através
dos padrões e conceitos propostos pela Web Semântica.
Neste contexto, percebe-se a importância dos sistemas de integração de dados.
A necessidade de integração fica clara na existência de fontes de dados diversas com
informações duplicadas, ou incompletas. Essas informações precisam ser agregadas,
para que o resultado de uma consulta seja o mais completo possível.
Ao integrar tecnologias da Web Semântica com a de banco de dados
relacionais, utilizando o mapeamento de esquemas de bancos de dados com conceitos
modelados em ontologias de uma forma mais abstrata, mostra-se que é possível e
viável realizar consultas em um nível de abstração mais alto, possibilitando a
execução de consultas realizadas de forma automática sobre os reais dados.
Dentre as considerações a serem feitas sobre este trabalho, podem-se enumerar
algumas limitações, como:
•

Não reconhece novas bases de dados de forma automática;

•

Embora os autores do framework Jena afirmem ser possível realizar a
integração com os bancos de dados MySQL, PostgreSQL e Oracle, não
59

foram realizados os testes com os bancos de dados PostgreSQL e Oracle,
mas apenas com os bancos de dados que fazem uso do MySQL, que é um
dos SGBDs mais utilizados pelos SIS;
•

Não ter contemplado a integração de dados semi-estruturados (repositório
de dados XML, planilha eletrônica, etc.);

•

A interface de acesso ao Integrador de Dados em Saúde (IDS), para
realizar busca a dados distribuídos não estar disponível para acesso via
web, mas via desktop.

Várias pesquisas têm sido realizadas na área de integração de dados, como
apresentada na Seção 2.2.2, no entanto percebe-se que as ferramentas existentes para
esse fim ainda não estão maduras e uma das maiores dificuldades encontradas para a
realização deste trabalho relaciona-se a este aspecto, uma vez que as ferramentas
disponíveis em sua maioria ainda estão em um estágio primitivo e a documentação é
escassa, sendo que a maior fonte de informações existente se encontra de forma vaga
em artigos e periódicos especializados na área.

6.2 Contribuições
De uma forma geral, de acordo com os objetivos abordados na Seção 1.1, as
contribuições foram as seguintes:
•

Foi realizado um estudo sobre compartilhamento de informações e
integração de dados e, ontologias;

•

Desenvolveu-se um protótipo para validação da arquitetura proposta,
denominado SISOnt, utilizando os padrões e conceitos propostos pela Web
Semântica, bem como o framework Jena, permitindo a gestão do
conhecimento;

•

Criou-se uma ontologia com o fim de prover uma representação mais
semântica dos conceitos para dar suporte à busca de informações em
saúde, especificamente com relação aos agravos [SVS 2006] e
estabelecimentos de saúde presentes em um determinado bairro;

•

Criou-se duas ontologias para integração de dados, atendendo às demandas
do IDS;
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•

A padronização gerada pela estruturação das bases de conhecimentos dos
bancos de dados do SINAN e do SIM e, facilidade do compartilhamento
de informações;

•

Para o usuário, as informações consultadas estão armazenadas em apenas
um determinado local, quando na realidade estas estão distribuídas em
bases de dados distintas.

6.3 Trabalhos Futuros
A partir da arquitetura proposta e da implementação desta, foram notadas
novas necessidades que permitem incrementá-la. A seguir, são propostos alguns
trabalhos específicos que podem ser pesquisados e desenvolvidos:
•

Realizar testes sobre quaisquer bancos de dados relacionais o framework
Jena funciona e expandir para os que ele não oferecer suporte;

•

Criação de ferramentas para publicação automática de dados de vários
tipos de repositórios e não apenas bancos de dados relacionais;

•

Realizar análise de desempenho da execução das consultas para sistemas
de dimensões reais, com tamanho e quantidade superiores às testadas;

•

Adicionar a funcionalidade de reconhecimento automático de novas bases
de dados;

•

Permitir a busca por dados distribuídos através de uma interface, por meio
de um web browser.
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