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Research methods shape the language we use to
describe the world, and language shapes how we
think about the world
(BENBASAT; WEBER, 1996, p. 392).
Métodos de pesquisa moldam a linguagem que
utilizamos para descrever o mundo, e a linguagem
molda como nós pensamos sobre o mundo
(BENBASAT; WEBER, 1996, p. 392).

RESUMO

A prevalência da obesidade vem aumentando em praticamente todo o mundo. A
cirurgia bariátrica é uma forma de tratamento para obesidade grave, porém ela pode
trazer riscos ao paciente. Para avaliar esses riscos, os profissionais de saúde
necessitam ter acesso ao histórico completo dos pacientes. A tecnologia de ontologias
pode auxiliar nesse problema, porém não foi encontrada uma ontologia que
represente o conhecimento sobre cirurgia bariátrica e foi necessário desenvolver uma
nova ontologia de domínio e as regras semânticas. Entretanto, esse domínio possui
características não exploradas nos métodos de construção de ontologia existentes,
como: equipes multidisciplinares sem hierarquia definida, necessidade de unificar
conhecimento científico e empírico e a presença de fatores humanos. Dessa forma,
esta pesquisa propõe um método para construir um modelo ontológico que considera
a necessidade de integrar diferentes fontes de dados bem como de diferentes tipos
de conhecimentos provenientes de especialidades heterogêneas entre si, apesar do
contexto único de um domínio. Para a etapa de avaliação o método proposto foi
aplicado no domínio da cirurgia bariátrica para auxiliar a tomada de decisão de
equipes de saúde multidisciplinares, quanto à indicação à cirurgia bariátrica e
avaliação de riscos. Esse estudo de caso foi realizado com dados de pacientes da
UNIMED do Estado do Paraná com a devida aprovação no Comitê de Ética.
Palavras-chave: método; cirurgia bariátrica; ontologia.

ABSTRACT

Obesity prevalence has been increasing in almost all the world. The bariatric surgery
is a treatment for severe obesity but it can bring several risks to the patient. In order to
assess those risks, health professionals need to access the patient’s complete health
history. The ontology technology can assist with this issue but we could not find an
ontology that represents the knowledge about bariatric surgery and we had to develop
a new domain ontology and semantic rules. However, this domain has characteristics
that are not explored in the existing ontology building methods, for example:
multidisciplinary teams without a defined hierarchy, the need to unify the scientific and
empirical knowledge, and the presence of human factors. Therefore, this research
proposes a method to build an ontological method that considers the need to integrate
different data sources as well as different types of knowledge coming from specialties
different between them, although they have a unique domain context. The method
evaluation step was done through a case study in the bariatric surgery domain in order
to assist the decision-making process of multidisciplinary health teams, regarding the
bariatric surgery recommendation and risk evaluation. This case study was done with
pacient data from UNIMED do Estado do Paraná with the appropriate approval from
the Ethical Committee.
Keywords: method; bariatric surgery; ontology.
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1 INTRODUÇÃO
Este capítulo apresenta o tema deste estudo, dando enfoque para a motivação
e objetivos desta pesquisa.
1.1 Motivação
A proporção de obesos na população tem aumentado em quase todo o mundo
nas últimas décadas, sendo considerada uma epidemia global. A Organização
Mundial da Saúde (2018) estima que haja aproximadamente 1,9 bilhões de adultos
com sobrepeso e pelo menos 650 milhões de adultos eram obesos em todo o mundo
em 2016. No Brasil, duas pesquisas nacionais com dados de peso e estatura de
adultos submetidos pelos próprios participantes mostraram que a taxa de prevalência
de obesidade cresceu 60% em dez anos - de 11,8% em 2006 para 18,9 em 2016
(BRASIL, 2017). Obesidade é uma doença complexa, que exige estratégias
preventivas na tentativa de controlar e tratar essa doença e suas complicações.
A obesidade é uma doença crônico-degenerativa e complexa e pode ter como
causa diferentes tipos de fatores como: genéticos, comportamentais e ambientais
(ANDRADE, 2006). A Organização Mundial da Saúde (1997) classifica a obesidade
pelo Índice de Massa Corporal (IMC), que é calculado pela razão entre o peso corporal
e o quadrado da altura. Assim, são consideradas pessoas com sobrepeso corporal
aquelas com IMC maior que 25 Kg/m2; obesas aquelas com esse índice superior a 30
Kg/m2; e obesas mórbidas as que possuem IMC maior que 40 Kg/m 2. Essa última,
frequentemente, vem acompanhada de comorbidades.
A cirurgia bariátrica é um tipo de tratamento para casos de obesidade grave
com falha no tratamento clínico, proporcionando aos pacientes melhoria nos índices
de mortalidade e atenuamento de comorbidades clínicas, conforme estudo que durou
quase trinta anos (SJOSTROM, 2008). Entretanto, essa é uma cirurgia com muitos
riscos, sendo geralmente indicada somente se o paciente não consegue perder peso
ou manter a perda de peso apesar de cuidados médicos apropriados realizados
regularmente há pelo menos dois anos (ABESO, 2016). Sendo assim, a tomada de
decisão sobre realizar ou não a cirurgia bariátrica em um paciente é muito importante
e deve ser baseada em múltiplos critérios.
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Nesse contexto, a tecnologia de ontologias pode ser utilizada para unificar
dados e auxiliar o processo de tomada de decisões clínicas. As ontologias são
modelos de dados com visão de domínio. Isso permite representar o conhecimento
sobre cirurgia bariátrica de uma forma flexível. Além disso, as ontologias podem ser
facilmente expandidas ou modificadas e podem ser alteradas para incluir novas áreas
do conhecimento, ou então para responder novas perguntas. As vantagens das
ontologias também são utilizadas pelo linked data, que é uma tecnologia que permite
que diversas fontes de informação possam ser integradas sem alterar sua estrutura
original. Outra vantagem das ontologias é a possibilidade de se representar
conhecimento na forma de regras semânticas. Essas regras podem auxiliar o médico
na tomada de decisão, por ser um modelo lógico.
Sendo assim, uma ontologia sobre o domínio de cirurgia bariátrica é útil e
promissora. Entretanto, apesar da área de saúde utilizar muitas ontologias, não foram
encontradas na literatura ontologias dedicadas a representar o domínio de
conhecimento relacionado à cirurgia bariátrica.
1.2 Delimitação do tema
Considerando todos os benefícios que uma ontologia sobre cirurgia bariátrica
poderia trazer, desenvolver uma nova ontologia é uma opção interessante. Essa
ontologia deve descrever o conhecimento relacionado à cirurgia bariátrica, os riscos
associados à cirurgia e suas comorbidades. Contudo, esse domínio tem determinadas
características que não são explicitamente exploradas nos métodos de construção de
ontologias existentes.
Primeiro, com relação ao tipo de conhecimento a ser representado. O
tratamento de obesidade envolve tanto o conhecimento científico (consolidado na
literatura) como o conhecimento empírico (baseado na experiência dos profissionais
de saúde). O conhecimento científico geralmente pode ser encontrado na literatura.
Por outro lado, o conhecimento empírico está distribuído nas mentes de equipes
multidisciplinares. Ele também envolve muitos aspectos subjetivos, como opiniões,
critérios e objetivos ocasionalmente distintos.
Segundo, com relação à construção de regras baseadas em múltiplos critérios
sem prioridade definida. Diferente de outras áreas do conhecimento, na equipe
multidisciplinar envolvida no tratamento da obesidade, em geral não há uma hierarquia
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definida entre os profissionais de saúde. A opinião de um profissional de uma
especialidade pode ter o mesmo grau de relevância ou importância que a opinião de
um outro profissional de outra especialidade. Sendo assim, não há um profissional de
saúde que sozinho possa tomar a decisão final de indicar a cirurgia ou não.
Terceiro, as decisões na área da saúde são complexas, pois envolvem não
apenas problemas técnicos e econômicos, mas também fatores humanos, causando
conflitos de interesse e dificultando as decisões (FRAZÃO et al., 2018). No caso da
cirurgia bariátrica, esses critérios envolvem, por exemplo, o Índice de Massa Corporal
(IMC) do paciente, suas comorbidades, sua idade, seus hábitos de vida, seu histórico
de obesidade e até mesmo a própria aceitação do paciente em realizar a cirurgia. Isso
afeta a etapa de construção das regras semânticas da ontologia, pois as regras
precisam de alguma forma modelar esses fatores humanos.
Os métodos de construção de ontologias existentes não especificam
claramente como modelar domínios com as características acima, o que dificulta a
construção de ontologias nesse tipo de domínio.
1.3 Problemas e premissas
O problema desse cenário é o de encontrar um método que considere tanto a
heterogeneidade de fontes de dados quanto os tipos de conhecimento em um mesmo
domínio, para a construção de uma ontologia.
A aquisição e representação do conhecimento não é uma tarefa trivial. A
literatura científica carece de um método adequado para definir como adquirir esses
conhecimentos. Metodologias como a Methontology de Fernandez-Lopes (1999)
chegam a mencionar recomendações sobre adquirir conhecimento de um especialista
através de entrevistas, porém o autor não detalha como executar essas entrevistas e
como lidar com possíveis conflitos.
Além disso, o desenvolvimento da ontologia e suas regras semânticas em
domínios com especialistas diversos em um mesmo domínio requer a consolidação
das opiniões dos especialistas, que podem ser conflitantes entre si. Nos métodos
existentes de engenharia de ontologias não foi encontrado nenhuma forma de resolver
esses problemas de incoerência entre as opiniões de diversos atores.
Inclusive, um dos critérios que se deve ter em mente durante o processo de
engenharia de ontologias é a consistência e coerência (USCHOLD & KING, 1996). O
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sistema CO4 proposto por Euzenat (1996), por exemplo, exige que todos os
participantes do grupo concordem sobre o conhecimento formalizado na ontologia.
Parte-se da premissa que seria muito difícil que em todos os domínios seja possível
alcançar esse consenso entre diferentes especialidades em um mesmo domínio.
Dessa forma, mostra-se necessário um novo método de construção de
ontologias e regras semânticas para lidar com esse cenário.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo geral
O objetivo desta pesquisa é o de propor um método para construir uma
ontologia de forma que se considere a heterogeneidade de fontes de dados e tipos de
conhecimentos dentro de um mesmo domínio.

1.4.2 Objetivos específicos
Como objetivos específicos, menciona-se:
I.

Desenvolver um modo de coletar e representar conhecimento científico na
ontologia;

II.

Desenvolver um modo de coletar e representar conhecimento empírico na
ontologia;

III.

Desenvolver um modo de criar regras semânticas considerando as fontes
heterogêneas e os diferentes tipos de conhecimento;

IV.

Aplicar o método em um estudo de caso com o domínio da cirurgia bariátrica.

1.5 Justificativa
O desenvolvimento de um método que considere a heterogeneidade de fontes
e de conhecimentos justifica-se pela existência de domínios que possuem essas
características e não estão bem resolvidas pelos métodos propostos pela Engenharia
de Ontologias. O domínio da Cirurgia Bariátrica mostra bem essas características e é
um caso interessante para mostrar a aplicabilidade de um método deste tipo.
O paciente candidato à cirurgia bariátrica pode seguir duas trajetórias: a
recomendada e a “real”. Na trajetória recomendada, ele segue à risca os protocolos
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descritos nas diretrizes brasileiras de obesidade (ABESO, 2016). Conforme ilustrado
na Figura 1, o paciente busca tratamento com um médico clínico geral, que realiza
uma avaliação inicial do indivíduo. O paciente realiza as etapas descritas no protocolo
clínico por no mínimo dois anos e então o médico pode indicá-lo para o tratamento
cirúrgico. A seguir, uma equipe multidisciplinar realiza uma avaliação e o cirurgião
realiza o procedimento cirúrgico. Por fim, o paciente segue um acompanhamento pósoperatório por no mínimo dois anos.
Figura 1 – Paciente com trajetória recomendada

Fonte: Autoria própria (2020)

Entretanto, o paciente candidato à cirurgia bariátrica nem sempre segue os
protocolos descritos nas diretrizes brasileiras de obesidade. Isso aumenta os riscos
ao paciente da cirurgia bariátrica e diminui a efetividade do procedimento.
Na trajetória “real”, conforme ilustrado na Figura 2, o paciente segue uma
trajetória que não é necessariamente a recomendada. Nessa trajetória existem
possíveis cenários em que o paciente é atendido diretamente por especialistas. Nesse
caso, o paciente busca o tratamento e já é indicado diretamente para o procedimento
cirúrgico, solicitando então a cirurgia bariátrica. O paciente recebe uma avaliação
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inicial mais sucinta e o cirurgião realiza o procedimento cirúrgico. Por fim, o paciente
não segue o acompanhamento pós-operatório corretamente.
Figura 2 – Trajetória “real” do paciente (em alguns casos)

Fonte: Autoria própria (2020)

Sendo assim, para que o médico possa analisar os riscos do paciente candidato
à cirurgia bariátrica de forma integrada, ele precisa ter acesso ao histórico completo
do paciente, incluindo dados de exames, prontuários médicos e laudos. Isso inclui
dados de diversas fontes e advindos de vários profissionais de saúde. Esses dados
auxiliam na identificação do melhor tratamento para o paciente obeso, pois a cirurgia
bariátrica deve ser indicada somente após avaliação de uma equipe multidisciplinar
(ABESO, 2016).
Muitas instituições na área de saúde salvam seus dados em várias formas de
sistemas de banco de dados. Entretanto, nem sempre esses dados estão organizados
de forma a possibilitar extrair essa informação, devido ao uso de diferentes sistemas
de informação. Apesar desses sistemas serem eficientes para armazenar e recuperar
dados, eles são geralmente proprietários e restritos às aplicações que acessam eles
(KIONG, 2011). Muitas vezes esses dados estão em “silos”, com bases distintas de
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dados, potencializando a dificuldade de coletar de forma homogeneizada o histórico
do paciente. Além disso, também fica mais difícil interpretar os dados e prever algum
tipo de risco para o paciente após a cirurgia. Com isso, é difícil para o profissional de
saúde tomar uma decisão quanto ao melhor tratamento com base em dados. Não é
possível ter uma visão do histórico completo de saúde do paciente que permita ao
profissional de saúde compreender melhor a doença do paciente.
Estudos relacionados à integração de dados de fontes heterogêneas tiveram
um impulsionamento nas últimas décadas, tendo em vista o crescimento exponencial
na geração de dados ao longo de todo o mundo. Essa quantidade de dados traz
grandes oportunidades de trazer valor para as pessoas, tanto na esfera social como
econômica (GUNTHER, 2017). Na esfera social, pode-se melhorar a qualidade de
vida através de melhorias na educação, na saúde e na segurança pública. Já na esfera
econômica pode-se aumentar os lucros, crescimento e vantagem competitiva pelo uso
desses dados. Em específico, a indústria da saúde historicamente gera grandes
quantidades de dados, devido a exigências regulatórias, de gerenciamento de
registros e de tratamento de pacientes (RAGHUPATHI, 2010).
A área da saúde em geral é um dos sistemas mais afetados sob a perspectiva
de tomada de decisão com multicritérios (FRAZÃO et al., 2018). É importante ressaltar
que sistemas de auxílio a tomada de decisão foram introduzidos na década de 60 e
tem se desenvolvido desde então (MCCALLIE, 2016). Quando aplicado na área da
saúde, o objetivo dele geralmente é auxiliar médicos e profissionais de saúde no
tratamento de pacientes, sendo especialmente úteis quando é necessário analisar um
grande volume de informação. Mesmo assim, os profissionais de saúde precisam ter
a última palavra na tomada de decisão. Isto é, o sistema deve ter um papel de suporte,
propondo sugestões, mas nunca deve tomar as decisões sozinho (CRESSWELL,
2013).
Por fim, a ontologia resultante do método a partir do estudo de caso pode ser
utilizada tanto no SUS como no sistema de saúde suplementar. Este tema será
primeiramente abordado no contexto da saúde suplementar pela disposição
organizada dos dados, sendo que os dados abertos do SUS não permitem a
identificação única de um paciente, impossibilitando a geração de uma trajetória. No
entanto, é importante ressaltar que o estudo e o modelo desenvolvido pode servir
também para a saúde pública se os dados abertos assim possibilitarem no futuro.
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Esta pesquisa é feita com o apoio de dados da UNIMED do Estado do Paraná.
É importante destacar que os preceitos éticos foram cumpridos mediante parecer
favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da UTFPR, CAAE 28127520.7.0000.5547
e também todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).

1.6 Contribuições da pesquisa
A avaliação final de qualquer pesquisa científica é “quais são as contribuições
novas e interessantes?” (HEVNER et al., 2004). Os critérios para avaliar as
contribuições de uma pesquisa devem focar em fidelidade representacional e
implementabilidade (HEVNER et al., 2004). Os métodos desenvolvidos em uma
pesquisa devem demonstrar representar de forma fiel o contexto usado e os métodos
devem ser “implementáveis”.
Este trabalho desenvolveu vários artefatos. O primeiro deles foi o método
proposto. Esse método pode ser dividido em três submétodos: um método para a
aquisição e representação do conhecimento científico, um método para a aquisição e
representação do conhecimento empírico e um método para a definição das regras
semânticas. Além disso, esse método foi testado na prática, usando dados reais de
pacientes. Com isso, foi desenvolvido o segundo artefato dessa pesquisa: uma
ontologia de cirurgia bariátrica e suas regras semânticas. Essa ontologia pode ser
utilizada para melhorar a qualidade da decisão sobre a cirurgia bariátrica, de forma a
auxiliar profissionais de saúde a escolher o melhor tratamento para a obesidade
Sendo assim, esta pesquisa mostra claras contribuições para o ambiente
acadêmico e de negócios, resolvendo problemas importantes, previamente não
resolvidos. A ideia é que o método desenvolvido possa ser aplicado para a criação de
ontologias em qualquer domínio.
1.7 Estrutura do trabalho
Este trabalho é composto de 7 capítulos dispostos da seguinte maneira:
O capítulo 1 apresentou o tema deste estudo, dando enfoque para motivação
e objetivos desta pesquisa.
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O capítulo 2 detalha a fundamentação teórica, definindo e explicando os
principais conceitos que são utilizados ao longo da pesquisa.
O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para a pesquisa. Cada uma das
etapas é descrita detalhadamente e justificada de acordo com o raciocínio do método
lógico científico.
O capítulo 4 trata do estado da arte, detalhado por meio de uma revisão
sistemática que foi realizada sobre o tema da pesquisa. São descritos de forma
abrangente a metodologia da revisão sistemática e suas conclusões. Também são
apresentados de forma detalhada os trabalhos correlatos, resultantes da revisão
sistemática.
O capítulo 5 descreve o método proposto por esta pesquisa, detalhando cada
uma de suas etapas. Esse capítulo é dividido em três seções, uma para cada
submétodo que compõe o método.
O capítulo 6 descreve a avaliação do método proposto no capítulo 5. Essa
avaliação foi feita através de um estudo de caso, aplicado no domínio da cirurgia
bariátrica para auxiliar a tomada de decisão de equipes de saúde multidisciplinares.
Por fim, o capítulo 7 expõe as conclusões e perspectivas finais, conectando as
ideias que foram descritas nos capítulos anteriores para uma visão geral dos objetivos
e do raciocínio científico utilizado.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esse capítulo detalha a fundamentação teórica, definindo e explicando os
principais conceitos que serão utilizados ao longo do trabalho. O objetivo desse
capítulo é familiarizar o leitor com esses termos. São descritos os conceitos de
ontologias, métodos de construção de ontologias, regras semânticas, linked data e
cirurgia bariátrica.
2.1 Ontologias
O conceito de ontologia se originou na Grécia Antiga, tendo sido estudada por
Platão e Aristóteles. No grego, “ontos” significa “entes” e “logia” significa “estudo”.
Assim, ontologia nasceu como o estudo do “ser enquanto ser”, com o objetivo de
estudar a natureza do ser e a estrutura da realidade (GUARINO, 1997).
Por outro lado, a ciência da computação “emprestou” o termo ontologia da
filosofia e atribuiu a ele um significado diferente. Na computação, ontologia entendese como uma especiﬁcação explícita e formal de uma conceitualização compartilhada
(STUDER, 1998). E entende-se por conceitualização os conceitos, objetos, entidades
e relacionamentos presentes em um determinado domínio. Para sistemas de
conhecimento, o que “existe” é exatamente o que pode ser representado (GRUBER,
1993). O que as ontologias têm em comum tanto na filosofia como na ciência da
computação é a tentativa de representar entidades, ideias e eventos, com suas
propriedades interdependentes e relações, de acordo com um conjunto de categorias.
Na computação, as ontologias servem como esquemas de metadados,
fornecendo um vocabulário controlado de conceitos, cada um com uma semântica
explicitamente deﬁnida e processável por máquina. As ontologias ajudam as pessoas
e as máquinas a se comunicarem de forma concisa ao deﬁnir modelos de domínio
comuns e compartilhadas, suportando a troca semântica e não apenas a sintaxe
(MAEDCHE; STAAB, 2001). Sendo assim, as ontologias computacionais são um meio
de modelar formalmente a estrutura de um sistema, isto é, as classes e relações
relevantes que emergem de sua observação e que são úteis para determinados
propósitos (GUARINO; OBERLE; STAAB, 2009).
Um exemplo de ontologia é ilustrado pela Figura 3. Ontologias possuem
classes, instâncias de classes, relacionamentos e propriedades. Classes são os
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conceitos da ontologia. Por exemplo, a classe “Hospital” representa todos os hospitais.
Uma classe pode ter subclasses, para representar conceitos mais específicos, como
a subclasse “Hospital regional”. Instâncias de classes são objetos específicos. Por
exemplo, “Hospital do Trabalhador” é uma instância da classe “Hospital regional”. Já
os relacionamentos geralmente são verbos e conectam objetos. Por exemplo, a classe
“Hospital” tem o relacionamento “atende” para com a classe “Paciente”. Propriedades
representam características dos objetos. Por exemplo, a classe “Pessoa” tem a
propriedade “CPF”.
Figura 3 – Exemplo de ontologia sobre o domínio de saúde
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Fonte: Autoria própria (2020)

Ontologias podem ser de cinco tipos quanto à sua função: ontologias de
domínio, ontologias de tarefas, ontologias de aplicação e ontologias de representação
e ontologias de topo (MORAIS e AMBRÓSIO, 2007). Ontologias de domínio
representam um domínio específico, como a área da saúde, por exemplo. Ontologias
de tarefas descrevem atividades genéricas, independente do domínio que ocorrem.
Ontologias de aplicação descrevem tanto tarefas como um domínio, sendo assim uma
especialização das ontologias de domínio e tarefa correspondentes (MORAIS e
AMBRÓSIO, 2007). Ontologias de representação explicam as conceituações que
fundamentam os formalismos de representação do conhecimento. Já ontologias de
topo são ontologias compostas de termos muito gerais, de forma que possam ser
utilizados em uma ampla variedade de domínios. Seu objetivo principal é facilitar a
interoperabilidade semântica entre ontologias de domínios diferentes. Existem várias
ontologias de topo desenvolvidas por diferentes grupos, cada uma com suas
vantagens e desvantagens.
A Ontology Web Language (OWL) é a linguagem para representar ontologias
mais conhecida. Ela é desenvolvida pelo World Wide Web Consortium (W3C)1. Essa
linguagem oferece uma série de relações para serem declaradas sobre os objetos da
ontologia e diversos construtores que permitem a construção de sentenças mais
complexas. Sua principal base vem das Description Logics (DLs), linguagens de
representação de conhecimento utilizadas na construção de ontologias. Elas são
lógicas e possuem uma semântica formal, uma especiﬁcação precisa do signiﬁcado.
A semântica formal permite que humanos e máquinas possam compreender as
ontologias sem riscos de causar ambiguidade quanto ao seu signiﬁcado, além de
permitir a utilização de dedução lógica para inferir informações adicionais dos fatos
explicitados na ontologia (BITTENCOURT, 2015). Além disso, ontologias também
podem auxiliar na interoperabilidade em saúde, por permitir usar padrões de
interoperabilidade.

1

Homepage: <https://www.w3.org>.
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2.2 Metodologias de construção de ontologias
Alguns autores acreditam que o processo de construir ontologias é uma arte ao
invés de uma atividade de engenharia (GOMEZ-PEREZ, 1999). Entretanto, existem
vários métodos diferentes para construção de ontologias, que permitem sistematizar
esse processo.
Um dos métodos mais famosos para construção de ontologias é chamado de
Ontology 101, descrito por Noy et al. (2001). Ele é baseado em três regras
fundamentais:
1. Não existe somente uma maneira correta de modelar um domínio. Existem
sempre múltiplas alternativas. A melhor solução sempre depende da
aplicação que se tem em mente.
2. O desenvolvimento de ontologias é necessariamente um processo iterativo.
3. Os conceitos da ontologia devem estar próximos dos objetos (físicos ou
lógicos) e relacionamentos do domínio de interesse. Esses conceitos
provavelmente são substantivos (objetos) ou verbos (relacionamentos) de
frases que descrevem o domínio.
Com base nessas três regras, são definidos os sete passos da Ontology 101
(NOY et al., 2001). Primeiramente, o passo 1 define o domínio e o escopo da
ontologia. Deve-se responder para que a ontologia será usada, que tipo de questões
ela irá responder, quem vai usar e manter a ontologia. Um dos modos de determinar
o escopo da ontologia é definir questões de competência que a ontologia deve
responder. Um exemplo de questão de competência poderia ser: “Quantos pacientes
seguiram a trajetória de tratamento recomendada pelo Ministério da Saúde?”. Note
que essa questão não necessariamente será utilizada na pesquisa, sendo listada aqui
somente a título de exemplo.
A seguir, o passo 2 considera o reuso de ontologias existentes. Esse reuso
facilita uma futura integração da ontologia em desenvolvimento com outras ontologias
já existentes. Por exemplo, a Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
(SNOMED CT) é maior terminologia médica do mundo, desenvolvida por um
consórcio internacional. A Logical Observation Identifiers, Names, and Codes (LOINC)
é uma terminologia internacional amplamente utilizada para observações clínicas e
laboratoriais. Já a RxNorm é terminologia farmacêutica padrão nos Estados Unidos.
As

três

terminologias

têm

se

desenvolvido

muito

nas

últimas

décadas
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(BODENREIDER, 2018). Ontologias já existentes podem servir como base para uma
nova ontologia.
O passo 3 enumera os termos importantes da ontologia. Deve-se responder às
seguintes perguntas: “Quais os termos que se gostaria de falar sobre?”, “Quais
propriedades esses termos possuem?” e “O que gostaríamos de dizer sobre esses
termos?”.
O passo 4 define as classes e a hierarquia de classes. Existem vários métodos
que podem ser utilizados: top-down, bottom-up ou uma combinação dos dois. Nenhum
desses métodos é inerentemente melhor que o outro.
O passo 5 define as propriedades das classes. O passo 6 define suas facetas,
como tipos de valores, valores permitidos e cardinalidades. Isso serve para definir a
estrutura interna dos conceitos extraídos. Por fim, a etapa 7 cria as instâncias das
classes, de acordo com os dados de utilização dos pacientes.
Outro método conhecido de construção de ontologias foi descrito por Uschold
e Gruninger (1996). Esse método inclui os seguintes passos:


Identificar o objetivo e escopo da ontologia,



Construir a ontologia:
o Captura da ontologia,
o Codificar a ontologia,
o Integrar ontologias existentes,



Avaliação,



Documentação,



Recomendações para cada fase.

Uschold (1996) também propôs uma estrutura para a construção de ontologias,
descrita na Figura 4. Ela possui quatro possíveis abordagens para a construção de
ontologias, cada uma com um nível de formalidade diferente. A abordagem 4 é a mais
formal, a qual monta uma lista de conceitos e termos informais, depois uma lista formal
e por último monta uma ontologia formal. As abordagens 2 e 3 têm formalidades
intermediárias, pulando algumas dessas etapas. Já a abordagem 1 é a menos formal,
basicamente ignorando os passos anteriores. É importante ressaltar que essa
estrutura foi concebida para dar suporte a modelagem de processos empresariais,
mas também pode ser utilizado em outras situações.
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Figura 4 – Possíveis abordagens para construção de ontologias

Fonte: Uschold (1996)

Grüninger e Fox (1995) também focaram na área empresarial. Seu método de
engenharia de ontologias, representado na

Figura 5,

tem como base cenários que são problemas encontrados em

empresas. Esses cenários se tornam questões de competência informais que a
ontologia deve responder. A ontologia e as questões de competência são então
formalizadas e a sua avaliação é feita com base em teoremas de completude da
ontologia.
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Figura 5 – Processo para desenho e avalição de ontologias

Fonte: Gruninger e Fox (1995)

Já Fernandéz-López et al. (1999) desenvolveram a Methontology, um método
que provê diretrizes para especificar ontologias a nível de conhecimento. Ele descreve
o ciclo de vida de uma ontologia e lista recomendações para cada etapa da
construção. Ele recomenda realizar entrevistas com especialistas de forma não
estruturada, para obter uma lista preliminar do documento de requerimentos e
especificações, e de forma estruturada para conseguir conhecimentos detalhados
sobre conceitos, propriedades e suas relações e para avaliar o modelo após a
construção.
A Sensus (SWARTOUT et al., 1997) é um outro método que constrói ontologias
se utilizando de uma ontologia de base muito ampla, com mais de 50 mil conceitos.
Os termos específicos de domínio são conectados com os termos já existentes nessa
ontologia de cobertura ampla. Isso permite que as ontologias geradas por essa
metodologia sejam compatíveis entre si, pois utilizam a mesma base. A Figura 6
representa essa ideia.
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Figura 6 – Conectando termos do domínio com uma ontologia de cobertura ampla

Fonte: Swartout et al. (1997)

Stab et al. (1996) definem uma metodologia para introduzir uma solução de
gerenciamento de conhecimento baseado em ontologias em organizações. Ela
identifica metas para as ferramentas de gestão do conhecimento. Essa metodologia é
composta dos passos: estudo de viabilidade, pontapé de saída da ontologia,
refinamento, avaliação e manutenção. Esses passos são ilustrados na Figura 7.
Figura 7 – Meta-Processo de Conhecimento

Fonte: Stab et al. (1996)

Euzenat (1996) propõe o sistema CO4 para a construção de uma base de
conhecimento incremental, organizando conhecimento formal e anotações. Ele se
propõe a construir essa base de conhecimentos de forma colaborativa, envolvendo a
concordância de cada participante. Para realizar uma mudança na base de
conhecimento, o participante deve submeter a mudança a um processo de peer
review: a mudança deve ser avaliada por todos os participantes e todos eles devem
concordar com ela.
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Kietz et al. (2000) desenvolveram um método para a aquisição semi-automática
de ontologias. Esse método foi implementado na intranet de uma empresa de seguros,
utilizando-se de informações semi-estruturadas (como dicionários), textos em
linguagem natural e ontologias já existentes.
Em contraste com outras abordagens que dão orientação metodológica para a
construção de ontologias, a Metodologia NeOn não prescreve um fluxo de trabalho
rígido, mas ao invés disso sugere uma variedade de caminhos para se desenvolver
ontologias (SUÁREZ-FIGUEROA, 2012). Ela descreve nove cenários de situações
comuns, por exemplo, quando as ontologias disponíveis precisam ser redesenhadas,
alinhadas, modularizadas, traduzidas para suportar diferentes linguagens e culturas
ou integradas com padrões de design de ontologias e recursos não-ontológicos.
Kotis e Vouros (2006) propõe a Human-Centered Ontology Engineering
Methodology para o desenvolvimento e avaliação de ontologies “vivas” no contexto de
comunidades de trabalhadores do conhecimento. Essa metodologia tem por objetivo
empoderar

trabalhadores

do

conhecimento

a

continuamente

gerenciar

conceptualizações formais nas suas atividades do dia a dia. Ela também descreve o
ciclo de vida das ontologias como composto por fase: especificação, conceptualização
e uso/avaliação. Cada uma das fases possui tarefas e metas que devem ser atingidas.
Essa metodologia também exige que seja atingido um “entendimento mútuo” sobre o
domínio entre os trabalhadores.
Já Arp et al. (2015) propõe que os seguintes passos sejam seguidos durante a
construção de uma ontologia de domínio usando a Basic Formal Ontology (BFO):
1. Demarcar o assunto da ontologia;
2. Obter informação: identificar os termos gerais usados em ontologias
existentes e em livros-texto padrões; analisar para remover redundância
3. Ordenar esses termos em uma hierarquia dos mais e menos gerais;
4. Regimentar o resultado em ordem para garantir:
a. Coerência lógica, filosófica e científica;
b. Coerência e compatibilidade com ontologias vizinhas; e
c. Compreensibilidade por humanos, especialmente através da
formulação de definições legíveis por humanos.
5. Formalizar o artefato representacional regimentado em uma linguagem
usável por computadores de forma que o resultado possa ser implementado
em uma estrutura computacional.
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Por fim, pesquisas sobre métodos de avaliar ontologias ainda estão muito
limitadas. Para se avaliar ontologias, geralmente se usa processos utilizados para
Knowledge Based Systems (KBS) de forma adaptada. Basicamente, se compara a
ontologia desenvolvida com um frame de referência. Esse frame pode ser
especificações de requisitos, questões de competência ou o mundo real.
2.3 Regras semânticas
Uma ontologia contém uma sequência de axiomas e fatos. Axiomas são os
fatos básicos que uma ontologia expressa (HITZLER, 2009), que podem ser de vários
tipos, como o axioma “subClassOf” que define que uma classe é subclasse de outra
(BECHHOFER, 2004). Regras semânticas se propõem a estender esse conjunto de
axiomas. De modo informal, uma regra semântica pode ser entendida como se fosse
uma claúsula “se” da programação.
A Semantic Web Rule Language (SWRL) é a linguagem padrão para a escrita
de regras semânticas proposta pela W3C (O’CONNOR, 2005). A sintaxe da SWRL é
baseada na OWL, logo sua leitura não é trivial. Na maioria dos casos, se usa uma
sintaxe informal para leitura, composta de duas partes: antecedente e consequente
(HORROCKS, 2004).
Por exemplo, uma regra semântica descrevendo que a composição das
propriedades de pai e irmão implica na propriedade tio é representada pela equação
1, onde “?x”, “?y” e “?x” representam três objetos dentro de uma ontologia. A equação
(1) diz que se “?x” é pai de “?y” e “?z” é irmão de “?x”, então “?z” é tio de “?y”.
𝑝𝑎𝑖(? 𝑥, ? 𝑦) ∧ 𝑖𝑟𝑚ã𝑜(? 𝑧, ? 𝑥) ⇒ 𝑡𝑖𝑜(? 𝑧, ? 𝑦)

(1)

Um uso comum de regras semânticas é mover valores de propriedade de um
indivíduo para outro indivíduo relacionado (HORROCKS, 2004). Por exemplo, a
equação (2) expressa o fato que o estilo de um objeto de arte é o mesmo que o estilo
de seu criador, onde “?x”, “?y” e “?x”

representam três objetos dentro de uma

ontologia. A regra (2) diz que se “?y” é o estilo de um artista “?x” e “?x” é o criador de
um objeto de arte “?z”, então “?y” é o estilo do objeto de arte “?z”.
𝐴𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎(? 𝑥) & 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜𝐴𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎(? 𝑥, ? 𝑦)& 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜(? 𝑦) & 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟(? 𝑥, ? 𝑧) &

(2)
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objetoArte(? z) ⇒ estiloObjeto(? z, ? y)
Após as regras serem modeladas, elas devem ser usadas para calcular
inferências. A especificação da linguagem SWRL não restringe como o raciocínio deve
executado com as regras SWRL (O’CONNOR, 2005). Logo, regras SWRL podem ser
executadas com uma variadade de motores de inferência para regras semânticas,
como o Drools e o Jess.
Quando o motor de inferência escolhido é acionado, ele vai “varrer” as regras
semânticas e a ontologia desenvolvida. Se um conjunto de triplas na ontologia atende
a condição de uma regra semântica, o motor de inferência insere um novo fato na
ontologia existente. Por exemplo, se uma ontologia descreve que a pessoa “Marcos”
é pai de “Ana” e “Marcio” é irmão de “Marcos”, executar a regra da equação (1) irá
inserir o relacionamento “tio” entre “Marcio” e “Ana” dentro da ontologia.
2.4 Linked data
A internet mudou o modo como as pessoas compartilham conhecimento,
diminuindo a barreira para publicar e acessar documentos como parte de um espaço
global de informações. Os links permitem que os usuários percorram esse espaço de
informações usando navegadores da Web, enquanto os mecanismos de pesquisa
indexam os documentos e analisam a estrutura de links entre eles para inferir
relevância potencial para as consultas de pesquisa dos usuários (PAGE, 1998).
Apesar de todos os benefícios da internet, a maior parte do conteúdo disponível
nela hoje é preparado para leitores humanos. Tradicionalmente os dados publicados
na Web são disponibilizados como em formatos como Comma-Separated Values
(CSV) ou Extensible Markup Language (XML), ou marcados como tabelas em formato
Hypertext Markup Language (HTML). Computadores têm dificuldade em entender o
significado dos dados contidos nesses formatos. Na Web de hipertexto convencional,
a natureza da relação entre dois documentos vinculados é implícita, pois o HTML não
é suﬁcientemente expressivo para permitir que entidades individuais descritas em um
documento particular sejam conectadas por links tipados a entidades relacionadas
(BERNERS-LEE, 2011).
Linked data é uma tecnologia que se propõe a resolver esse problema. Ela é
desenvolvida no topo de tecnologias tradicionais da internet, mas estende as páginas
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da internet de forma a compartilhar informações que podem ser lidas por máquinas.
Um dos objetivos é transformar a Internet em um grande banco de dados.
A principal família de especificações de linked data é a Resource Description
Framework (RDF). Ela é baseada em uma série de especiﬁcações criadas pela W3C,
com a qual é possível modelar um domínio a partir construção de seus conhecimentos
em partes e da deﬁnição de regras sobre o signiﬁcado ou a semântica dessas partes.
O modelo RDF é formado pelo conjunto de declarações predicado, sujeito e
objeto, conforme ilustrado na Figura 8. Essa combinação é conhecida como tripla. O
objeto e o sujeito são recursos sobre os quais a RDF permite fazer aﬁrmações. Uma
aﬁrmação na RDF expressa a relação do sujeito com o objeto, sendo que o predicado
representa a natureza da relação, e é chamada em RDF de propriedade (CARROLL,
2006).
Figura 8 – Representação de tripla

Fonte: Autoria própria (2020)

Existem várias linguagens para se representar RDF, como a Turtle e a
XML/RDF. A linguagem Turtle é facilmente lida por humanos. Por exemplo, para dizer
que Maria é esposa de João, a linguagem Turtle usaria seguinte sintaxe:
:Maria :eEsposaDe :Joao .
Já a linguagem XML/RDF não foi desenvolvida para leitura por humanos, mas
sim por máquinas. Para dizer que Maria é esposa de João, a linguagem XML/RDF
usaria seguinte sintaxe:
<rdf:Description rdf:about="Maria">
<eEsposaDe rdf:resource="Joao"/>
</rdf:Description>
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A riqueza do RDF permite que um computador possa interpretar os dados
representados por estas triplas. Contudo, para que isso seja completamente realizado,
é necessário garantir que cada um dos elementos do grafo seja representado e
referenciado de maneira única. E isso pode ser realizado utilizando os Universal
Resource Identiﬁers (URIs), que identificam cada objeto de forma não ambígua.
Arquivos RDF são modelos que utilizam vocabulários baseados em URIs.
Para consumir dados em formato linked data, é necessário utilizar uma
linguagem especíﬁca, o SPARQL. O padrão SPARQL é uma linguagem de consulta
amplamente usada para consultar dados em padrão RDF e é implementada pelos
principais repositórios RDF.
Há um conjunto de práticas recomendadas para publicar e interligar dados
estruturados na Web (BERNERS-LEE, 2006) que se tornaram conhecidas como os
princípios do linked data. São elas:


Usar URIs como nomes para as coisas;



Usar HTTP URIs para que as pessoas possam procurar esses nomes;



Quando alguém procura um URI, fornecer informações úteis, usando os
padrões (RDF, SPARQL);



Incluir links para outros URIs, para que os usuários possam descobrir
mais coisas.

Por fim, Open Data é a ideia de que alguns tipos de dados devem estar
disponíveis para todos usarem como quiserem, sem precisar se preocupar com
restrições de copyright ou patentes. Open Data também pode ser dados do tipo linked
data. Quando isso ocorre, a chamamos de Linked Open Data (LOD). Um dos
principais datasets de LOD no mundo é a DBpedia, que contém dados extraídos da
Wikipedia, incluindo cerca de 3,7 milhões de conceitos e 1,46 bilhão de triplas
(LEHMANN, 2012).
2.5 O domínio da cirurgia bariátrica
Desde os tempos antigos já se conhecia o problema da obesidade. Conforme
Hipócrates (circa 410 a.C. apud CHADWICK, 1950), “a corpulência não é apenas uma
enfermidade em si, mas o prenúncio de outras, a morte súbita é mais comum naqueles
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que são naturalmente gordos do que nos magros”. Atualmente, a obesidade é definida
como "ingestão de quantidade de alimento maior do que aquela que o organismo pode
metabolizar e utilizar, levando ao acúmulo desse excesso na forma de gordura de
reserva corporal" (MERCK, 2001).
A obesidade está relacionada ao aumento da resistência à insulina, diabetes,
hipertensão e dislipidemias. Além de consequências físicas, ela também está
associada a afastamentos do trabalho, absenteísmo e aposentadorias mais precoces
dos indivíduos obesos. Pacientes com IMC igual ou superior a 45 kg/m² têm uma
diminuição da expectativa de vida e um aumento da mortalidade de causa
cardiovascular de até 190% (ABESO, 2016).
Dentro desse contexto, surgem vários tipos de tratamento, como o
farmacológico, dietético, terapia cognitivo-comportamental e terapias heterodoxas e
suplementos nutricionais. Já a cirurgia bariátrica é geralmente indicada somente após
dois anos de tratamento médico regular (ABESO, 2016).
Castro (2010) entrevistou 20 mulheres submetidas à cirurgia bariátrica, as quais
relataram a sua trajetória antes e após a redução de peso corporal no Polo de
Obesidade do SUS da cidade de Juiz de Fora – MG. As formas mais utilizadas para
emagrecer foram dietas e remédios, sendo que a motivação para a realização da
cirurgia foi a estética e a saúde. Já à cirurgia bariátrica foi atribuída o sentido de
‘situação extrema’, sendo a única solução para a obesidade. Os depoimentos
demonstram a grande influência da transformação corporal vivenciada na identidade
dessas pessoas, trazendo esperança e melhor qualidade de vida. Em um curto espaço
de tempo, o corpo obeso tinha sido transformado em corpo magro, adaptando-se a
uma nova realidade.
A indicação para o tratamento cirúrgico bariátrico leva em conta três principais
fatores: Índice de Massa Corporal (IMC), tempo de evolução da doença obesidade e
presença ou não de comorbidades. O IMC já foi descrito anteriormente. O tempo de
evolução da doença obesidade se refere ao tempo que o paciente já trata a obesidade
com acompanhamento médico apropriado realizado regularmente referente a
dietoterapia,

psicoterapia,

tratamento

farmacológico

e

atividade

física.

Já

comorbidade é simplesmente a ocorrência de duas ou mais doenças relacionadas no
mesmo paciente e ao mesmo tempo. Existe a possibilidade de as doenças se
potencializarem mutuamente, ou seja, uma provoca o agravamento da outra. As
comorbidades mais prevalentes em pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica
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são hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II e dislipidemias (KLAUCK et
al., 2019). O Conselho Federal de Medicina (CFM) também publicou a resolução
2.131/2015 com uma lista completa de comorbidades para critério de elegibilidade
para cirurgia bariátrica.
As indicações gerais para a cirurgia bariátrica de acordo com a Resolução
1.942/2010 do CFM são:


Pacientes entre 18 e 65 anos, com IMC acima de 40 kg/m2, sem sucesso
no tratamento após seguir protocolo clínico por no mínimo dois anos; ou



Pacientes com IMC maior que 35 kg/m2, com as mesmas condições do
critério anterior e com pelo menos duas comorbidades.

2.5.1 Acompanhamento pré-operatório
A fase inicial do acompanhamento pré-operatório “bom” deve incluir avaliação
por

equipe

multiprofissional,

incluindo

no

mínimo:

cirurgião,

clínico

ou

endocrinologista; nutricionista; psicólogo; cardiologista e pneumologista. Quando
necessário, o paciente também deve ser avaliado por psiquiatra, angiologista,
gastroenterologista e ginecologista.
Além disso, antes da cirurgia bariátrica, também deve ser feita avaliação do
risco cirúrgico, com anamnese minuciosa clínica, nutricional e social. No mínimo, os
exames dessa etapa incluem: radiografia simples de tórax; eletrocardiograma (ECG);
ultrassonografia de abdômem total; esofagogastroduodenoscopia e hemograma. Para
indivíduos com superobesidade (IMC maior do que 50 kg/m2), recomenda-se a perda
de 10 a 20% de peso no pré-operatório. Se necessário, no caso da superobesidade
pode ser recomendada a colocação de balão intragástrico para adjuvante do
tratamento de perda de peso.
Tanto uma baixa quantidade de exames como uma alta quantidade de exames
podem indicar um acompanhamento pré-operatório ruim. No pré-operatório ruim,
muitas vezes são realizados menos exames do que o recomendado no protocolo. De
modo similar, um excesso de exames de imagens pode indicar uma condição ruim do
paciente antes da cirurgia.
No caso do pré-operatório ruim, geralmente também há ausência de consulta
com nutricionista, psicólogo e/ou cardiologia. Outros indicadores ruins são: receita de
medicamentos para asma, antidepressivos, ansiolíticos e ausência de prescrição em
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pacientes com doenças relacionadas a obesidade (como hipertensão ou diabetes).
Pode haver ausência de consultas nas especialidades recomendadas no protocolo
pré-operatório e/ou ausência de tratamento clínico para obesidade.
2.5.2 Intervenção cirúrgica
Existem vários procedimentos cirúrgicos aceitos para tratamento de obesidade,
de acordo com a Resolução 1.942/2010 do CFM. Entretanto, a técnica mais comum é
cirurgia de gastroplastia com reconstituição em “Y de Roux”, ilustrada na Figura 9.
Essa cirurgia é considerada uma técnica mista, pois ela atua tanto limitando o volume
de alimento sólido que o paciente ingere nas refeições como reduzindo a absorção de
nutrientes. Ela é realizada através de grampeamento de partes do estômago. O
estômago é dividido em duas partes: uma menor (30ml) que será por onde o alimento
irá transitar e outra maior que ficará isolada. Este pequeno estômago é então ligado
ao intestino para que o alimento possa seguir seu curso natural. Todas as secreções
do estômago separado serão levadas a uma nova costura do intestino feita adiante
do intestino que é costurado no estômago.
Figura 9 – Gastroplastia com desvio intestinal em “Y de Roux”

Fonte: Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (2020)

2.5.3 Acompanhamento pós-operatório
O acompanhamento pós-operatório deve incluir várias etapas, durante um
período de no mínimo dois anos. Entre 15 a 30 dias após a cirurgia, deve ser realizada
consulta com cirurgião e nutricionista. No 2º mês após a cirurgia, devem ser
realizadas: consulta com cirurgião, nutricionista e psicólogo e exames pósoperatórios.
consulta

No
com

3º
clínico,

mês

e

psicólogo

no

4º
e

mês

após

nutricionista.

No

a

cirurgia:
6º

mês:
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consulta com cirurgião, nutricionista e psicólogo e exames pós-operatórios. No 9º mês:
consulta com clinico ou endocrinologista, nutricionista e psicólogo e exames pósoperatórios.

Entre

12º

e

15º

meses

e

no

18º

mês:

consulta com cirurgião; clinico ou endocrinologista; nutricionista e psicólogo, além de
exames pós-operatórios.
Em um bom acompanhamento pós-operatório, devem ser realizados exames
de controles metabólicos e nutricionais: hemograma, ferritina, proteínas total e
frações, vitamina D, B12, cálcio (ABESO, 2016). Nos resultados dos exames, esperase hemograma com hemoglobina maior que 12 e nível de vitaminas normais. Com a
perda de peso, é possível reduzir o uso de medicamentos receitados ao paciente. As
especialidades consultadas são: endocrinologista, nutrólogo e nutricionista, com uma
consulta a cada 3 a 4 meses.
Em um bom pós-operatório, a maior perda de peso ocorre nos primeiros 6
meses e pode chegar a 30% do peso inicial. Pode haver perda de até 90% do excesso
de peso após um ano, e perda de 80% do excesso de peso após dois anos. A perda
de peso após dois anos é o indicador mais importante do sucesso ou não da cirurgia
bariátrica. Também deve haver ausência de reinternação por problemas relacionados
à cirurgia como infecção no local da cirurgia e infecções abdominais.
Em pós-operatório ruim, os exames realizados podem ser tomografia de
abdome e hemocultura. Em relação aos resultados dos exames, pode existir:
prescrição de antibióticos em associação (2 ou 3) no ambiente hospitalar e
permanência hospitalar longa, superior a 5 dias. As especialidades consultadas
podem ser infectologia, cardiologia, psiquiatria, psicologia, com mais de 10 consultas
no 1 ano de pós-operatório. Pode haver rehospitalização, reoperação, além consultas
com psiquiatras, internamentos por causas psiquiátricas, transfusão sanguínea para
tratamento de anemia.
Por fim, considera-se o tratamento cirúrgico bem-sucedido se houver perda de
50% do excesso de peso e o paciente deixar de ser obeso mórbido. Só se pode efetuar
avaliação de sucesso, no mínimo, após 24 meses do pós-operatório (ABESO, 2016).
O paciente com aderência ao acompanhamento pós-operatório poderá ser submetido
à cirurgia plástica reparadora.

42

3 METODOLOGIA
Este capítulo apresenta uma introdução ao processo de Design Science
Research, detalha a metodologia seguida por essa pesquisa e descreve as
ferramentas e recursos utilizados.
3.1 Design Science Research (DSR)
A metodologia deste trabalho é baseada no processo de Design Science
Research (DSR). Dentro do contexto de Sistemas de Informação, o Design Science é
um paradigma de pesquisa que busca criar e avaliar artefatos para resolver problemas
organizacionais (HEVNER et al., 2004).
Offerman et al. (2009) propuseram um processo de Design Science Research
baseado em métodos de pesquisa já bem conhecidos e pesquisas na área de design.
Esse processo é ilustrado na Figura 10. Ele é composto de três fases principais:
identificação do problema, desenho da solução e avaliação. Com essas três etapas,
é possível determinar se um problema tem relevância prática, desenhar uma solução
para esse problema (com o apoio da literatura) e avaliar essa solução (OFFERMAN
et al., 2009). A avaliação da solução pode ser feita por meio de pesquisas com
especialistas, experimentos de laboratório ou estudos de caso.
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Figura 10 – Processo de Design Science Research

Fonte: Traduzido de Offerman et al. (2009)

Os artefatos a serem desenvolvidos pela Design Science Research podem
incluir constructos, modelos, métodos e instanciações (HEVNER et al., 2004).
3.2 A metodologia da pesquisa baseada no DSR
A Figura 11 apresenta um fluxograma com as etapas de desenvolvimento da
metodologia deste trabalho. Cada uma das etapas possui um número, que é usado
para detalhar as etapas neste texto.
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Figura 11 – Metodologia do estudo

Fonte: Autoria própria (2021)

A etapa 1 da metodologia compreende a revisão sistemática para identificar
publicações científicas relevantes sobre ontologias aplicadas no tratamento de
obesidade. A revisão foi realizada no domínio da obesidade por este se tratar do
domínio de aplicação de interesse da pesquisa. Segundo Vieira (2017), a revisão
sistemática possibilita o desenvolvimento de síntese de publicações, codificando-as
qualitativamente quanto às diferenças, métodos e variáveis. Os critérios para
julgamento, estabelecidos pelos pesquisadores, viabilizam a classificação das
publicações. Esse tipo de revisão é importante para a organização científica, sendo
aplicada aqui como a etapa de identificação do problema. A pesquisa na literatura

45

também é necessária para revisar o estado da arte relevante o problema identificado
e analisar possíveis obstáculos e dificuldades para sua solução (OFFERMAN et al.,
2009). A revisão sistemática está detalhada no capítulo 4 deste texto.
De acordo com a introdução deste texto, o objetivo geral deste trabalho é propor
um método para construir uma ontologia de forma que se considere a
heterogeneidade de fontes de dados e tipos de conhecimentos dentro de um mesmo
domínio. Esse método é composto de três submétodos: um submétodo para aquisição
e representação de conhecimento científico; um submétodo para aquisição e
representação de conhecimento empírico; e um submétodo para definição de regras
semânticas. Esses três métodos menores estão relacionados aos três primeiros
objetivos específicos deste trabalho. Dessa forma, foi necessário repetir três vezes o
ciclo completo de Design Science Research para construir esses três submétodos.
Sendo assim, a etapa 2 da metodologia corresponde à criação do método para
a aquisição e representação do conhecimento científico. Essa etapa corresponde a
um ciclo completo de DSR e é dividida em duas subetapas: o desenho da solução e
a avaliação da solução.
O desenho da solução é representado pela subetapa 2.1. Ela inclui determinar
a funcionalidade desejada do artefato e sua arquitetura e então criar o artefato
(PEFFERS et al., 2014). O desenvolvimento é essencialmente um processo de busca
para encontrar uma solução efetiva para um problema (HEVNER et al., 2004). A
solução de problemas pode ser vista como a utilização dos meios disponíveis para
alcançar os resultados desejados enquanto se satisfaz as regras existentes no
ambiente (SIMON, 1996). Esse desenvolvimento é um processo iterativo à medida
que o escopo do problema de design é expandido (HEVNER et al., 2004). O resultado
dessa subetapa está descrito na Seção 5.1.
Já a subetapa 2.2 é a validação do método desenvolvido na etapa 2.1. Para
isso, aplicou-se o método desenvolvido no domínio de cirurgia bariátrica e se avaliou
o processo de forma qualitativa. Os resultados dessa subetapa estão descritos nas
Seções 6.1 e 6.2.
Do mesmo modo, a etapa 3 da metodologia corresponde à criação do método
para a aquisição e representação do conhecimento empírico, de forma a
complementar o método anterior. Essa etapa também corresponde a um ciclo
completo de DSR e também é dividida em duas subetapas: o desenho da solução e a
avaliação da solução. O desenho da solução corresponde à subetapa 3.1 e seus
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resultados estão descritos na Seção 5.2. Já a validação da solução corresponde à
subetapa 3.2 e aconteceu no mesmo formato que da subetapa 2.2 e os seus
resultados estão detalhados nas Seções 6.3 e 6.4.
A etapa 4 da metodologia é a criação do método para o desenvolvimento
de regras semânticas. Assim como as etapas anteriores, essa etapa é dividida em
duas subetapas: o desenho da solução e a validação da solução. O desenho da
solução é feito na etapa 4.1 e os resultados estão descritos na Seção 5.3. Já a
validação da solução é feita na etapa 4.2 e os resultados obtidos também pelo mesmo
formato das subetapas 2.2 e 3.3 estão descritos na Seção 6.5.
Por fim, o modelo ontológico gerado também passou pelo processo de Design
Science Research para ser validado.
Com isso, foram executados quatro ciclos do Design Science Research. Esse
ciclo é representado pela etapa 5 da metodologia. Entretanto, nesse caso não foi
necessário realizar a subetapa de desenho da solução, pois ela já foi realizada nas
etapas anteriores. Foi necessário realizar somente a avaliação da solução, através de
um estudo de caso com dados reais de pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Os
resultados dessa etapa estão descritos na Seção 6.6.
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4 ESTADO DA ARTE
Este capítulo descreve a revisão sistemática executada com o objetivo de
encontrar artigos científicos que utilizam ontologias para integração de dados no
tratamento de obesidade. Além disso, pretendeu-se conhecer diferentes perspectivas
em relação a esse tratamento. Isso permitiu avaliar soluções nessa área e
fundamentar este trabalho e seus processos.
A primeira seção deste capítulo explica o protocolo utilizado e a metodologia
para a realização da revisão sistemática. A seção seguinte trata da análise geral sobre
os resultados obtidas através da revisão sistemática e por ﬁm se apresentam as
discussões oriundas deste processo. Os artigos resultantes da revisão sistemática são
apresentados como trabalhos correlatos, selecionados de acordo com o processo
descrito e realizado na revisão sistemática da literatura.
4.1 Protocolo da revisão sistemática
O processo de revisão sistemática deste trabalho foi realizado em fevereiro de
2020. As bases de dados Biblioteca IEEE Xplore, Biblioteca Digital ACM, Scopus,
Springer Link, Periódicos Capes e Google Acadêmico foram utilizadas para apoiar a
revisão sistemática. A revisão foi orientada pelo protocolo apresentado por
Kitchenham (2004).
A pesquisa envolveu a expressão geral das palavras-chave [ontology AND
“linked data" AND obesity], presentes em qualquer parte do trabalho.
Assim, foi possível encontrar textos científicos com as mais diversas ontologias
relacionadas ao tema da obesidade, gerando assim maior variedade para a pesquisa
e, em seguida, veriﬁcando o estado da arte nessa área. Não foram utilizadas as
palavras “bariatric” ou “bariatric surgery” para que a revisão incluísse diferentes
perspectivas em torno do tratamento de obesidade, não somente o tratamento
utilizando cirurgia. As palavras “bariatric” e “bariatric surgery” iriam limitar o escopo da
pesquisa, além de muito provavelmente já estarem no escopo da busca pela palavra
“obesity”.
As publicações foram consideradas em Língua Inglesa e Língua Portuguesa,
entre os anos de 2010 e 2020. A Língua Inglesa foi selecionada pela abrangência e
relevância da pesquisa, sendo a língua padrão para publicações internacionais na
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área de computação. A Língua Portuguesa foi utilizada para incluir publicações
relevantes em nível local, mas que não foram publicadas internacionalmente. No total,
foram encontrados 586 artigos, conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Artigos por repositório
Número de
Repositório
artigos
Google Acadêmico
472
Periódicos CAPES (artigos
40
revisados por pares)
Biblioteca IEEE Xplore
0
Biblioteca Digital ACM

21

Springer Link (artigos)

31

Scopus (artigos)

22

Total

586
Fonte: Autoria própria (2020)

Na primeira fase, 101 textos científicos foram excluídos pelo primeiro critério, a
duplicidade (i), eles estavam presentes em mais de uma biblioteca digital. O segundo
(ii) critério é o idioma utilizado para escrever os textos, somente foram selecionados
trabalhos em português e inglês. E por este critério, foram excluídos 16 artigos.
O tipo de publicação foi o terceiro critério para a exclusão do trabalho. Foram
excluídos textos que não fossem artigos científicos. Por exemplo, foram excluídos
livros, teses, dissertações, posters, patentes e artigos de blogs. Foram removidos 199
textos por esse critério. Esse número é expressivo porque o sistema de buscas do
Google Acadêmico não é muito eficiente na filtragem dos textos científicos. O sistema
não identificou corretamente o tipo do texto científico em muitos dos casos. Como a
maioria dos textos científicos desta revisão veio do Google Acadêmico, isso causou
uma grande diminuição no número de artigos nessa etapa da revisão sistemática.
A leitura do título dos artigos foi o quarto (iv) critério para a exclusão do trabalho.
O título deveria estar relacionado à integração de dados, à obesidade ou a ontologias.
Por esse critério, foram excluídos 117 artigos. A leitura do resumo foi o quinto critério
(v) para a exclusão dos artigos. O resumo deveria apresentar discussões sobre
soluções de integração de dados utilizando ontologias associadas ao tratamento ou
prevenção de obesidade. Neste ﬁltro foram descartados 59 artigos.
A partir dessa seleção preliminar, obteve-se 94 artigos restantes. Como último
critério (vi), a introdução deveria estar relacionada à integração de dados usando
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ontologias para tratamento de obesidade. Neste ﬁltro foram descartados outros 53
artigos.
Como último critério, o corpo do trabalho deveria estar relacionado ao tema
descrito. Com isso, foram eliminados 17 artigos. Finalmente, sobraram 41 artigos. A
Figura 12 ilustra o processo metodológico descrito.
Figura 12 – Artigos incluídos no corpo do trabalho em cada fase da revisão

Fonte: Autoria própria (2020)

4.1.1 Análise geral sobre os resultados da revisão sistemática
A partir do processo de revisão sistemática, vinte e quatro artigos preencheram
os

requisitos

metodológicos

descritos

anteriormente.

Esses

artigos

foram

classificados em três categorias, sobre como a obesidade é discutida:


Artigos em que a obesidade é considerada uma doença;



Artigos em que a obesidade é considerada um fator de risco para outras
doenças;



Artigos em que a obesidade é uma característica do indivíduo.

A Figura 13 mostra a quantidade de artigos em cada categoria. Pode-se notar
que na maioria dos artigos selecionados a obesidade é considerada apenas um fator
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de risco para outras doenças. Em 25% dos artigos, a obesidade é considerada a
principal doença a ser tratada. Essa divisão dos artigos em categoria é importante pois
mostra que poucos artigos nesta seleção tratam a obesidade como doença. Essa
proposta de pesquisa também trata a obesidade como uma doença, para a qual a
cirurgia bariátrica é um tratamento e se quer entender os riscos dessa cirurgia.
Figura 13 – Quantidade de artigos por categoria
Obesidade como
característica do
paciente; 5; 21%

Obesidade como
fator de risco; 13;
54%

Obesidade como
doença; 6; 25%

Fonte: Autoria própria (2020)

A Figura 14 mostra o ano de publicação desses artigos. O pico de publicações
foi no ano de 2016, com 5 artigos. Apesar disso, pode-se notar que não houve uma
tendência expressiva em relação ao crescimento de número de publicações ao longo
do tempo. Isso reforça a necessidade de pesquisas na área.
Figura 14 – Quantidade de artigos por ano

Número de artigos

6
5
4
3
2
1
0
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Fonte: Autoria própria (2020)

4.1.2 Discussão sobre os resultados da revisão sistemática
Como conclusão da revisão sistemática pode-se apontar que existem diversos
artigos na literatura tratando do uso de ontologias para integração de dados no
tratamento de obesidade. Entretanto, não existe na literatura nenhum artigo tratando
desse tema dentro do contexto da cirurgia bariátrica. O artigo mais próximo a esse
tema trata do uso de ontologias no tratamento de obesidade na infância, que
obviamente não menciona a cirurgia bariátrica como um dos tratamentos.
Além disso, pode-se notar que o principal problema encontrado no uso de
dados para tratamento de obesidade na literatura é a heterogeneidade dos dados. Os
dados de diversas fontes, como dados administrativos, dados de utilização, dados de
redes sociais e outros dados de saúde se encontram em formatos distintos e
geralmente usam vocabulário próprio. Assim, os pesquisadores recorrem a
taxonomias ou ontologias para integrar esses dados. Incentivar a integração de dados
através de plataformas semânticas e de dados conectados é um desafio que poderia
melhorar o monitoramento e tratamento da obesidade.
4.2 Trabalhos correlatos
Esta seção apresenta os trabalhos correlacionados com o contexto da
pesquisa, selecionados pela revisão sistemática de acordo com os critérios das
seções anteriores deste texto. Esses trabalhos são relacionados aos temas de
ontologias, linked data e obesidade.

4.2.1 Obesidade como doença
Tratando a obesidade pela perspectiva da gestão de saúde pública, Buckeridge
et al. (2012) apresentam o desenvolvimento de um sistema para integrar dados
administrativos, clínicos e de censo de saúde, de forma que agentes de saúde,
médicos e pacientes possam fazer consultas a dados agregados de saúde. O foco é
nos dados de obesidade e doenças relacionadas, como diabetes. Para isso, uma
ontologia de dados de saúde pública foi desenvolvida. Essa ontologia inclui conceitos
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como doenças, medicamentos, indicadores, indivíduos e agentes de saúde. Também
foi implementada uma separação entre os dados agregados e os dados
individualizados dos pacientes, de forma a preservar a segurança e privacidade das
pessoas. Esse é um artigo sobre um protótipo, logo o sistema ainda estava sob testes
na data da publicação do artigo, mas o sistema foi considerado bastante promissor.
Por outro lado, El-Hachem e Haarslev (2012) analisam a obesidade pelo prisma
de problema social. Os autores descrevem uma ontologia de obesidade na infância,
populada com conceitos obtidos de dados das mídias sociais (especialmente blogs e
fóruns). O texto descreve o processo utilizado, os requerimentos e o resultado do
desenvolvimento da ontologia. Essa ontologia inclui conceitos como doenças,
comportamento, condições de moradia e comunidade. Ela também é integrada com
outras ontologias, como Friend Of A Friend (FOAF), Semantically-Interlinked Online
Communities (SIOC) e Meaning Of A Tag (MOAT). Por fim, essa ontologia é aplicada
para prevenir e supervisionar obesidade na infância, mas somente como um protótipo.
El-Hachem et al. (2012) complementam o artigo de El-Hachem e Haarslev
(2012). Os autores apresentam o design e implementação de um sistema de auxílio à
tomada decisão para prevenir obesidade na infância. Eles combinam informações
obtidas de redes sociais com conceitos da internet semântica. A ontologia
desenvolvida é populada através de um sistema de processamento de linguagem
natural, que processa as mensagens dos jovens nas redes sociais. Essa ontologia é
combinada com ontologias de saúde já existentes na web. Isso permitiu uma melhora
nos mecanismos de busca do sistema de suporte à decisão, além de permitir
desenvolver perfis de usuário baseados em certos critérios de risco, e assim identificar
jovens suscetíveis à obesidade.
O artigo de Addy et al. (2015) é parecido com o artigo de El-Hachem et al.
(2012). Addy et al (2015) também apresentam um processo para desenvolver uma
ontologia para prevenir obesidade na infância. Entretanto, nesse artigo os autores
estudam a influência de organizações não governamentais (ONGs) que buscam
combater a obesidade na infância. Os autores percebem que essas organizações
usam vários termos diferentes e precisam integrar dados heterogêneos. Os autores
desenvolvem uma ontologia para mapear os conceitos pesquisados e concluem que
ela é eficaz para combater o problema de obesidade na infância.
Já Pathak et al. (2012) tratam a obesidade pelo prisma da genética. Os autores
demonstram o uso de Linked Open Data para investigar associações entre genes e
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doenças crônicas, como a obesidade. Os dados vêm de três fontes abertas de dados.
Duas deles já tem endpoints SPARQL para consulta, a outra não. Essa última teve de
ser convertida para RDF pelos pesquisadores. A seguir, eles fizeram consultas
SPARQL federadas nesses três endpoints para descobrir as relações entre genes e
doenças. Os autores encontraram genes associados nas três fontes de dados, e
alguns genes que só aparecem em uma fonte de dados. Com isso, demonstrou-se
que Linked Open Data (LOD) tem um papel importante na identificação de novas
associações entre genes e doenças.
Por fim, Pampari et al. (2019) veem a obesidade pelas lentes do sistema de
educação médica. Os autores apresentam um sistema que usa registros médicos de
saúde para gerar pares de questão e resposta e também formas lógicas, inclusive
para o domínio da obesidade. Eles usam bancos de dados de registros médicos que
já foram semanticamente anotados em desafios de Processamento de Linguagem
Natural. Além disso, especialistas em saúde criaram vários templates de perguntas e
respostas. Com base nisso, foram criados mais de 400 mil pares de perguntas e
respostas. Além disso, foram criadas formas lógicas, como uma ontologia. Esse
sistema também poderia ser usado em uma ontologia já existente, como a DBpedia,
para criar pares de perguntas e respostas.

4.2.2 Obesidade como fator de risco
Sabra et al. (2018) apresentam um sistema para prever o diagnóstico de
tromboembolismo venoso utilizando narrativas clínicas. Primeiro, os termos
importantes são extraídos do texto clínico utilizando ontologias prontas como a Unified
Medical Language System (UMLS), além de uma lista de fatores de risco, como
obesidade. A seguir, é utilizada análise de sentimentos para interpretar o grau (positivo
ou negativo) do fator de risco. A seguir, eles usam um classificador do tipo support
vector machine para predizer o diagnóstico. Eles treinam o classificador com 120
narrativas e depois o testam com 30 narrativas que não foram incluídas nos dados de
treino. O classificador resultou em uma precisão de 54,5% e recall de 85,7%,
mostrando-se promissor.
Kaldoudi (2019) apresenta o projeto CARRE, patrocinado pela Comissão
Européia. Esse projeto visa empoderar os pacientes a saber mais sobre sua saúde e
a tratar melhor. Nesse projeto, são coletados dados de fontes heterogêneas, como
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sensores pessoais, dados de pesquisa e dados clínicos. Esses dados são integrados
com uma ontologia de riscos de saúde de doença cardiorrenal (uma das doenças que
mais mata no mundo). Com isso, é possível identificar de forma mais rápida os riscos
do paciente (como obesidade), melhorando o tratamento de saúde, e também
auxiliando o profissional de saúde na tomada de decisão.
Zaveri e Ertaylan (2017) mostram como linked data pode facilitar a pesquisa
científica médica, através da integração de diferentes bases de dados de artigos
científicos. O artigo faz um estudo de caso sobre a relação da obesidade e câncer de
mama. O pesquisador teria que fazer três etapas: revisão sistemática, meta-análise e
descoberta de conhecimento. Com o uso de uma ontologia sobre essas diferentes
bases, o pesquisador consegue realizar essas três etapas de forma muito mais rápida,
utilizando queries SPARQL. Isso permite que o conhecimento científico seja
implementado na prática médica de forma muito mais rápida. Durante o artigo, o autor
também menciona o conceito de dados FAIR (findable, accessible, interoperable and
reausable). Ele menciona que a grande dificuldade do linked data é anotar os dados,
um processo que pode ser muito tedioso e sujeito a erros se feito manualmente.
Kotoulas et al. (2013) e Kotoulas et al. (2014) desenvolveram um sistema para
integrar informações de saúde e as disponibilizar para pessoas não-experts. O
objetivo é encontrar de forma mais rápida fatores sociais de risco de pacientes, como
ser sem-teto, obeso ou ter alcoolismo. Ele é construído em cima de uma ferramenta
da IBM chamada Cúram. Eles usam uma ontologia de referência para mapear os
fatores de risco. Por fim, eles testaram o novo sistema com 10 usuários e descobriram
que os usuários conseguiam encontrar as respostas de questões de competência
muito mais rápido. Entretanto, eles notaram que montar uma ontologia traz vários
desafios, como obter o conhecimento técnico dos especialistas no domínio.
Third et al. (2016) montaram um sistema para cálculo de risco na medicina,
utilizando dados de sensores. Ele é baseado em duas ontologias: uma para mapear
as doenças e os riscos, e uma para mapear as medidas de saúde do paciente (por
exemplo, peso, sensores estilo Fitbit). A ontologia de riscos foi populada com o auxílio
de uma equipe de 8 médicos, que fizeram uma revisão da literatura. A ontologia de
medidas foi mapeada através da integração com Application Programming Interfaces
(APIs). Conclui-se que o sistema desenvolvido é melhor que as alternativas de cálculo
de risco já existentes, pois ele permite flexibilidade na alteração dos fatores de risco.

55

Yu et al. (2014) apresentam um processo de extração de conhecimento de
bases de saúde (incluindo sensores e midias sociais) utilizando uma ontologia
baseada em eventos. Eles usam um repositório híbrido, que combina NoSQL, RDF
triplas e bancos de dados relacionais. É interessante notar que a ontologia
desenvolvida é baseada em eventos, e possui uma classe para a linha do tempo. Para
a parte de extração semântica dos textos, eles usam principalmente um banco de
conhecimento chamado AlchemyAPI. Um exemplo do uso da ontologia é uma árvore
de decisão de pessoas com diabetes, incluindo fatores de risco como obesidade.
Sharma et al. (2019) desenvolveram um sistema de auxílio a tomada de
decisão no tratamento de diabetes (cuja uma das comorbidades é a obesidade). Esse
sistema é baseado em uma ontologia que responde três questões de competência:
sugerir uma droga para um determinado paciente, retornar uma lista de toxicidade e
efeitos colaterais das drogas sugeridas, e alinhar o paciente com os estudos
científicos da qual a sugestão de droga surgiu. A ontologia é baseada em guidelines
de tratamento de diabetes.
Mezghani et al. (2016) apresentam uma ontologia para planos de tratamento,
tendo como um dos fatores de risco a obesidade. Essa ontologia foca no termo
Knowledge do conceito MAPE-K: Monitoring, Analysis, Plan, Execution and
Knowledge. Ela mapeia condições médicas, tratamentos, metas de tratamento,
remédios e anomalias. Assim, ela recomenda tratamentos de acordo com uma wiki
semântica populada por especialistas da área médica. Essas recomendações são
acompanhadas de explicações do porquê de cada tratamento. As condições médicas
incluem, por exemplo, obesidade e diabetes.
Yuksel et al. (2016) apresentam um processo para integrar dados clínicos de
pacientes utilizando ontologias e regras semânticas. Esses dados são então usados
para estudos de efeitos adversos de medicamentos. Também são coletados dados de
fatores de risco, como obesidade.
Sabra et al. (2017) desenvolveram um método para extrair fatores de risco,
como a obesidade, de notas clínicas. Essa ferramenta utiliza Linked Open Data (LOD)
e regras semânticas para realizar o processamento de linguagem natural. Ela também
usa análise de sentimentos em combinação com os fatores de risco para aumentar ou
diminuir a gravidade dos fatores de risco. Por exemplo, se a frase utilizada nas notas
clínicas foi “paciente gravemente obeso”, a palavra “gravemente” tem um sentimento
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negativo e serve para intensificar o peso do fator de risco relacionado com a palavra
“obeso”.
Bevilacqua et al. (2010) apresentaram uma ontologia para câncer de mama
baseada em fatores de risco, como a obesidade. O sistema provê recomendações
para auxiliar médicos a fazerem diagnósticos e prescreverem exames clínicos. O
artigo também discute como ontologias podem ser usadas para classificar publicações
médicas científicas e ajudar profissionais de saúde a se manter atualizados sobre as
descobertas médicas mais recentes.
Poulymenopoulou et al. (2015) apresentaram um serviço baseado em LOD que
pode ser usado para integrar fontes heterogêneas de dados de saúde: sistemas de
Serviços Médicos de Emergência, registros eletrônicos médicos de hospitais e
registros de saúde pessoais. Esse serviço contém cinco módulos: armazenamento de
Dados, Conexão de Dados, Mapeamento de Dados, Tradução de Dados e
Recuperação de Dados. O módulo de Armazenamento de Dados foi feito utilizando
SQL, XML e RDF. Já o módulo de Tradução de Dados utilizou ontologias (como ICD
e DBpedia) para clarificar o vocabulário. Enfim, o sistema permitiu realizar consultas
específicas de dados conectados. Por exemplo, foi possível encontrar dados de
pacientes obesos, que têm doenças cardíacas, pertencem ao grupo etário de 50 a 60
anos, e tiveram múltiplas emergências médicas de severidade crítica. Com isso, é
possível fornecer um acompanhamento especial a esses pacientes.

4.2.3 Obesidade como característica do paciente
Antoniades et al. (2017) desenvolveram um sistema de linked data para integrar
dados anonimizados com informações genéticas e de testes clínicos, incluindo
informação de obesidade. O artigo também foca em como proteger os dados de forma
que a privacidade dos usuários seja respeitada. O sistema desenvolvido inclui dados
sobre a pressão sanguínea, altura, peso e colesterol dos pacientes. No final, usuários
externos avaliaram o sistema e o consideraram positivo.
Chastin et al. (2013) apresentam o início do desenvolvimento de uma
taxonomia de comportamentos sedentários. Eles reuniram vários especialistas da
área médica para discutir os termos, de forma a definir de forma mais precisa essa
área. O peso do paciente é uma das características incluídas na taxonomia.
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Weller et al. (2016) apresentaram um processo de extração de dados de um
sistema de informação de um hospital. Esses dados são semantificados e depois é
feita uma análise de dados para identificar correlações. Eles usam informações de
cirurgias de reto para tentar identificar bio-markers que podem influenciar seu sucesso
ou não. Umas das características do paciente no estudo é a obesidade.
Pagkalos e Loukas (2016) apresentaram um sistema de integração de dados
heterogêneos de sensores pessoais e mídias sociais, utilizando ontologias. IMC é um
dos fatores medidos e a obesidade é uma característica do paciente.
Por fim, Reda e Carbonaro (2018) escreveram um interessante artigo sobre um
sistema que integra dados de vários fitness devices, como Fitbit e Apple, utilizando
uma ontologia. Esses dados incluem características como peso e altura. O sistema
recebe os dados brutos ou através de uma API (como a do Fitbit) e cria as instâncias
das classes da ontologia usando uma linguagem de mapeamento chamada RML. No
final, os usuários podem realizar queries SPARQL ou acessar uma dashboard web
com consultas e visualizações já definidas.
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5 O MÉTODO MULTIONTO
Este capítulo descreve o método proposto por esta pesquisa, que foi nomeado
de MultiOnto (Multi Criterium – Multidisciplinary Teams Ontology), e é ilustrado de
forma resumida na Figura 15. O método é dividido em três submétodos: o método
para aquisição e representação do conhecimento científico, o método para aquisição
e representação do conhecimento empírico e o método para o desenvolvimento das
regras semânticas. Esses submétodos são detalhados nas seções seguintes deste
capítulo.
Figura 15 – Método MultiOnto (resumido)

Fonte: Autoria própria (2021)

5.1 Método para aquisição e representação do conhecimento científico
O método para a aquisição e representação do conhecimento científico é
dividido em duas etapas principais, conforme Figura 16.
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Figura 16 – Método para aquisição e representação do conhecimento científico

Fonte: Autoria própria (2021)

5.1.1 Etapa de aquisição do conhecimento científico
A etapa 1 é a aquisição do conhecimento científico. Essa aquisição deve ser
feita por meio de uma busca bibliográfica sobre o domínio. O objetivo é identificar os
principais conceitos relacionados ao domínio a ser modelado. Deve-se tentar garantir
o máximo consenso no uso dos termos no domínio, buscando as teorias corroboradas
pelo maior número de cientistas. Como regra geral, a engenheira de ontologias deve
começar identificando os termos gerais mais frequentemente usados nos capítulos
iniciais de livros-textos introdutórios sobre o domínio, e a partir daí, passo a passo,
representar entidades mais complexas sobre o domínio (ARP; SMITH; SPEAR, 2015).
Além de livros-texto, pode-se buscar diretrizes sobre o domínio, que tragam
evidências científicas sobre os principais conceitos na área. Após essa busca inicial,
recomenda-se buscar os artigos recentes mais relevantes no domínio a ser modelado.
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5.1.2 Etapa de representação do conhecimento científico
Já a etapa 2 é a representação do conhecimento científico adquirido na etapa
anterior. Isso é feito na forma de uma versão inicial da ontologia, que pode ser
classificada como uma ontologia “leve” (lightweight) conforme Lassila e McGuinness
(2001), que modelam informação de um determinado domínio (conceitos e sua
taxonomia), sem incluir axiomas e restrições.
Desse modo, a etapa 2 é dividida em quatro subetapas. As subetapas dizem
respeito aos passos iniciais da metodologia de desenvolvimento de ontologias
Ontology 101, descrito por Noy et al. (2001): desenvolvimento das questões de
competência, consideração de reuso de ontologias já existentes, enumeração dos
termos importantes e definição de classes e hierarquia de classes.
O desenvolvimento das questões de competência é importante para definir o
escopo do modelo ontológico. Desenvolvedores de ontologia não devem tentar
representar todas as porções e aspectos da realidade em uma única ontologia, mas
devem buscar, ao invés disso, uma abordagem modular, na qual cada módulo é
mantido por especialistas na disciplina científica correspondente, tanto quanto
possível (ARP; SMITH; SPEAR, 2015).
A consideração de reuso de ontologias já existentes é importante para manter
a compatibilidade com ontologias já existentes. Já a enumeração dos termos
importantes é feita com base na busca bibliográfica sobre o domínio feita
anteriormente. A definição de classes e hierarquia de classes é mais um passo no
sentido de organizar os termos obtidos.
A seguir, deve-se verificar se o desenvolvedor de ontologias tem acesso a
banco de dados sobre o domínio a ser modelado. Se ele tiver, ele deve fazer uma
análise dos bancos de dados, representada pela subetapa 2.5. Essa subetapa fica na
intersecção entre os dois submétodos, pois ela fornece subsídios tanto para a
representação do conhecimento científico como para a aquisição do conhecimento
empírico. Entretanto, nesse primeiro momento, o objetivo da subetapa 2.5 é verificar
se os termos modelados na etapa de representação do conhecimento científico estão
presentes no banco de dados, e vice-versa. Se o modelo ontológico tiver termos
faltantes, esses termos devem ser adicionados ao modelo de forma que ele
represente completamente o domínio. Já se o modelo ontológico tiver termos em
excesso, em comparação à base de dados analisada, deve-se considerar os retirar
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do modelo, tornando-o mais simples. Ontologias menores e mais simples são mais
fáceis de entender e utilizar, e também são mais eficientes computacionalmente.
Deve-se evitar construir uma grande hierarquia de classes para um domínio quando
a maioria dos termos nunca serão usados (USCHOLD, 2018). Essa ontologia “leve”
serve então como base para o próximo método.

5.2 Método para aquisição e representação do conhecimento empírico
O conhecimento empírico é o conhecimento obtido pela experiência do dia-adia dos especialistas no domínio. O método para a aquisição e representação desse
tipo de conhecimento também é dividido em duas etapas principais, conforme Figura
17.
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Figura 17 – Método para aquisição e representação do conhecimento empírico

Fonte: Autoria própria (2021)

5.2.1 Etapa de aquisição do conhecimento empírico
A etapa 1 é a aquisição do conhecimento empírico. Essa etapa é dividida em
quatro subetapas. Novamente, deve-se verificar se o desenvolvedor de ontologias tem
acesso a banco de dados sobre o domínio a ser modelado. Se ele tiver, ele deve fazer
uma análise dos bancos de dados, representada pela subetapa 1.1. Nesse momento,
o objetivo dessa subetapa é diferente do que foi feito no submétodo anterior. Nesta

63

etapa o novo objetivo é fornecer subsídios para elaborar as entrevistas com
especialistas da próxima subetapa.
A seguir, devem ser feitas entrevistas com especialistas no domínio,
representadas na subetapa 1.2. Essas entrevistas têm dois objetivos, para otimizar o
tempo de entrevistas com os especialistas, pois agendar entrevistas com
especialistas, dependendo do domínio, pode não ser trivial.
O primeiro objetivo é aprofundar a definição dos termos e relações que devem
estar na ontologia. Deve-se verificar se termos da ontologia “leve” criada
anteriormente são relevantes na experiência empírica e descobrir o que é preciso
complementar. Por exemplo, no domínio de cirurgia bariátrica se notou que alguns
dos termos incluídos na ontologia eram pouco mencionados pelos entrevistados, logo
esses termos tinham uma importância menor e puderam ser removidos da ontologia.
Em alguns momentos, os entrevistados também mencionaram termos que não
estavam ainda na ontologia.
O segundo objetivo é identificar quais são as “regras semânticas” que os
especialistas usam no dia-a-dia relacionado ao domínio de aplicação. Por exemplo,
no domínio da cirurgia bariátrica, desejou-se saber quais critérios os especialistas
utilizavam no dia-a-dia para recomendar ou não a cirurgia bariátrica aos pacientes.
O formato das entrevistas deve ser preferencialmente síncrono, mas as
entrevistas podem ser feitas tanto presencialmente como virtualmente com o uso de
algum software de comunicação e opcionalmente usando um software de
questionários para auxiliar (como o Google Forms). É recomendável gravar as
entrevistas para poder referenciar o que foi dito pelo especialista na hora do
desenvolvimento da ontologia.
Deve-se preparar o questionário da entrevista com antecedência. É
recomendável dividir o questionário em várias seções. Três seções é geralmente um
bom número, pois o questionário fica detalhado, mas não muito cansativo para os
entrevistados. Também é recomendável medir o tempo que uma entrevista pode
demorar antes de realizar as entrevistas.
Na primeira seção da entrevista, é importante fazer algumas perguntas sobre
o perfil do entrevistado. Nesse momento, pergunte o nome completo do entrevistado,
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sua idade e formação acadêmica. Além disso, é importante perguntar qual a área de
atuação profissional. Se o entrevistado for da área de saúde, por exemplo, pode-se
perguntar se o entrevistado atua na rede pública de saúde, na rede complementar ou
nas duas. Também é relevante perguntar quantos anos de experiência profissional o
entrevistado tem e qual a sua proximidade ou relação com o domínio, por exemplo, a
área de cirurgia bariátrica. Essas perguntas são importantes, porque cada especialista
tem uma carreira diferente no domínio e a sua experiência pode ser um critério para
ajustes de conflitos nas regras identificadas, por exemplo.
Na segunda seção da entrevista, deve-se fazer perguntas com base na lista de
termos que já foi identificada e na análise dos bancos de dados. Neste método a
indicação é definir alguns casos, com base nos bancos de dados, e pedir para os
especialistas emitirem sua opinião sobre esses casos. Isso permite que os
especialistas informem as regras semânticas de uma forma implícita, que é muitas
vezes mais semelhante com o que eles fazem no dia-a-dia. Por exemplo, no domínio
da cirurgia bariátrica foram coletadas as trajetórias de pacientes reais candidatos a
cirurgia bariátrica. Essas trajetórias foram então apresentadas aos especialistas, que
deveriam classificar os pacientes de acordo com o nível de recomendação para
cirurgia (de 1 a 5) e o risco para a cirurgia (de 1 a 5).
Nesse momento, é importante verificar se os casos que serão apresentados
aos entrevistados incluem cenários que atendem as regras e que não atendem. Isso
permite que os profissionais de saúde emitam sua opinião sobre uma variedade maior
de casos, enriquecendo a informação coletada pela entrevista. Por exemplo, no
domínio de cirurgia bariátrica, deve-se ter casos de pacientes que realmente fizeram
a cirurgia bariátrica e casos de pacientes que não atendem aos critérios para cirurgia
bariátrica. Com isso, foi possível comparar o nível de recomendação para cirurgia
entre os pacientes que fizeram a cirurgia e os pacientes que não atendiam todos os
critérios para a cirurgia.
Dependendo do domínio e do banco de dados, pode ser que não exista no
banco de dados um número suficiente dos dois tipos de casos. Por exemplo, nos
bancos de cirurgia bariátrica utilizados nesta pesquisa, todos os pacientes listados
tinham realizado a cirurgia bariátrica, ou seja, não havia um grupo de pacientes não
havia realizado a cirurgia bariátrica.
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Nesse caso, a recomendação é analisar os bancos de dados e identificar os
problemas mais comuns em relação à trajetória ideal (determinada pela literatura
científica). Esses problemas mais comuns devem se tornar “cenários”. A seguir, devese pegar os casos reais e os modificar de forma a atender esses “cenários” e incluir
esses casos fictícios nas entrevistas, de forma a comparar os casos reais e os fictícios.
Por exemplo, no domínio da cirurgia bariátrica, analisou-se o banco de dados
e se percebeu que era relativamente comum a falta da consulta com médico
endocrinologista, que é um profissional de saúde indicado de acordo com as diretrizes
de tratamento de obesidade. Sendo assim, a falta da consulta com endocrinologista
virou um dos “cenários” das entrevistas. Selecionou-se algumas trajetórias de
pacientes reais e se removeu a consulta com endocrinologista da trajetória. Essas
trajetórias fictícias foram apresentadas aos entrevistados em adição às trajetórias
reais, para verificar qual a opinião deles sobre elas. Com isso, era possível comparar
os resultados das perguntas que mencionavam pacientes que realizaram a consulta
com endocrinologista e as que mencionavam pacientes que não realizaram a
consulta.
Nessa seção da entrevista, a recomendação também é criar vários modelos de
entrevista. Cada modelo de entrevista é um conjunto de perguntas, sendo que essas
perguntas variam de um entrevistado para o outro. Em cada modelo de entrevista,
deve-se incluir perguntas sobre casos diferentes. Esses diferentes modelos de
entrevistas serão usados em entrevistas de diferentes especialistas. Isso permite
expandir o número de casos perguntados aos entrevistados, sem tornar cada
entrevista individual muito longa.
Por exemplo, no domínio de cirurgia bariátrica haviam trajetórias de 50
pacientes. Para que as entrevistas não ficassem muito longas, cada modelo de
entrevista contemplava perguntas sobre apenas 10 pacientes. Desse modo, foram
gerados 5 modelos de entrevista diferentes, que foram apresentados a diferentes
profissionais de saúde.
Na terceira seção da entrevista, pode-se fazer algumas perguntas abertas
sobre termos que foram mais interessantes ou sobre o modelo ontológico em geral.
Uma estratégia que pode ser usada nesse momento é perguntar diretamente quais as
regras os especialistas usam. Por exemplo, no domínio da cirurgia bariátrica pode-se
perguntar quais são os critérios mais ou menos importantes para a recomendação de
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cirurgia para pacientes: IMC, idade, histórico da doença obesidade, comorbidades,
resultados de exames ou resultados de consultas com especialistas.
Entretanto, é importante notar que nem sempre os especialistas irão conseguir
responder diretamente essa pergunta, ou então podem algumas vezes responder algo
que não é exatamente o que eles realmente usam. Por exemplo, a ordem de
prioridade dos critérios para indicação para cirurgia que os especialistas respondem
pode contradizer o que eles realmente analisam na prática, em cenários de pacientes
candidatos à cirurgia. Nesses casos, o recomendado é fazer perguntas adicionais ao
entrevistado para tentar entender o porquê da discrepância.
Além disso, nessa seção outra opção interessante é perguntar sobre termos
específicos que se deseja esclarecer, com base na pesquisa na literatura feita
anteriormente. Por exemplo, no domínio de cirurgia bariátrica se percebeu que os
exames de densitometria óssea e espirometria nem sempre era solicitados antes da
cirurgia, mesmo sendo listados como recomendados por algumas diretrizes. Sendo
assim, incluiu-se na entrevista uma pergunta específica sobre a importância desses
exames no dia a dia dos especialistas.
A subetapa 1.3 tem por objetivo avaliar a variação das respostas dos
entrevistados. Em domínios que possuem situações com multi critérios e equipes
multidisciplinares para a tomada de decisão, os diversos especialistas podem ter
opiniões diferentes sobre determinado assunto. Para isso, é recomendado compilar
as respostas das entrevistas e construir um gráfico que mostre a variação entre as
respostas. Por exemplo, no domínio de cirurgia bariátrica, as respostas das
entrevistas foram compiladas e colocadas em um gráfico. Através dele, notou-se que
alguns dos especialistas são mais favoráveis à realização da cirurgia do que outros
especialistas. Da mesma forma, alguns especialistas percebem mais risco em realizar
a cirurgia do que outros especialistas. Esta subetapa é importante para fornecer
subsídios para a criação de regras semânticas mais adiante no método.
A subetapa 1.4 se refere à avaliação da importância dos critérios pelos
especialistas. Isso serve para entender quais critérios são mais relevantes na
experiência prática dos especialistas. Nessa subetapa, é recomendado calcular a
média dos valores das respostas dos entrevistados para cada um dos cenários
montados anteriormente e as comparar com as mesmas médias das trajetórias reais
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dos pacientes. Por exemplo, no domínio da cirurgia bariátrica, calculou-se a média de
recomendação para a cirurgia dos pacientes no cenário de pacientes com mais de 60
anos e se comparou esse valor com os pacientes reais. Com isso, notou-se que a
idade do paciente não afetou o grau de recomendação para a cirurgia.
Além disso, nessa seção se deve somar os valores de importância de cada
critério de acordo com a opinião dos profissionais entrevistados. A soma dos valores
irá indicar quais são os critérios mais importantes para a maioria dos especialistas.
Por exemplo, no domínio da cirurgia bariátrica, cada profissional entrevistado colocou
os critérios para recomendação da cirurgia em ordem de importância, de acordo com
sua opinião. Assim, cada critério tinha um valor numérico, que foi somado com os dos
outros profissionais entrevistados. Através dessa soma, notou-se que o histórico da
doença obesidade era um dos fatores mais importantes para a recomendação da
cirurgia para os pacientes.

5.2.2 Etapa de representação do conhecimento empírico
A etapa 2 é a representação do conhecimento empírico, de forma a
complementar o modelo ontológico desenvolvido anteriormente. Esta etapa é dividida
em 7 subetapas. As primeiras 6 subetapas seguem o processo de desenvolvimento
de ontologias da Ontology 101, descrito por Noy et al. (2001). A subetapa 2.1 se refere
à etapa 1 da Ontology 101, o refinamento das questões de competência definidas
anteriormente. As subetapas 2.2 a 2.6 correspondem às etapas 2 a 6 da Ontology
101: considerar o reuso de ontologias existentes, refinar os termos da ontologia,
refinar as classes e hierarquia de classes, definir as propriedades das classes e definir
restrições das propriedades.
Por fim, a subetapa 2.7 é uma etapa especificamente para instanciar a
ontologia usando os bancos de dados do domínio, se o desenvolvedor de ontologias
tiver acesso a eles. Por exemplo, no domínio de cirurgia bariátrica, a ontologia
desenvolvida possui classes para pacientes, profissionais de saúde, comorbidades,
consultas com especialistas e exames de saúde. Todos esses dados também estão
incluídos nos bancos de dados do domínio utilizado. Com isso, foi possível utilizar
esses dados para instanciar as classes da ontologia. A classe de exames de saúde,
por exemplo, possui várias instâncias referentes aos vários exames realizados por
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cada paciente durante o tratamento médico. A mesma lógica foi utilizada para as
outras classes da ontologia, como consultas com profissionais de saúde.
Se o desenvolvedor de ontologias não tiver acesso a bancos de dados sobre o
domínio, é possível criar dados fictícios para verificar como a ontologia se comportaria
quando instanciada. Nesse caso, o desenvolvedor de ontologias pode se basear nas
entrevistas com os especialistas para criar os cenários a serem utilizados nos dados
fictícios.
5.3 Método para desenvolvimento das regras semânticas
O método para o desenvolvimento de regras semânticas é dividido em três
etapas, conforme Figura 18.
Figura 18 – Terceiro ciclo de DSR

Fonte: Autoria própria (2021)
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5.3.1 Etapa de criação das regras que têm consenso
A etapa 1 é a criação das regras semânticas que têm consenso entre os
especialistas. Consenso, nesse caso, é definido como a concordância de todos os
profissionais de saúde. Para isso, deve-se analisar as respostas dos especialistas
entrevistados. Para facilitar essa análise, recomenda-se criar uma tabela, listando o
número do entrevistado, os cenários perguntados e as respostas dos entrevistados.
Isso permite agrupar as respostas dos especialistas de acordo com suas respostas,
de forma a facilitar a análise posterior.
No Quadro 1, é possível observar uma tabela como esta, para o exemplo do
domínio da cirurgia bariátrica. A coluna “ID do entrevistado” indica qual o profissional
de saúde entrevistado e a coluna “ID do paciente” indica sobre qual paciente foi feita
a pergunta ao profissional de saúde entrevistado. A seguir, as colunas “paciente real”
e “paciente modificado” correspondem às trajetórias dos pacientes reais e às
trajetórias dos pacientes modificadas. As colunas “grau de recomendação” e “grau de
risco” indicam a classificação dada pelo entrevistado em relação à recomendação da
cirurgia para o paciente e ao grau de risco para cirurgia do paciente, em uma escala
de 1 (baixo) a 5 (alto). Já a coluna “cenário” explica qual o cenário fictício usado na
trajetória modificada do paciente.
Nesse exemplo, o paciente I ilustra o impacto de um cenário em que o paciente
real não tem comorbidades e o cenário fictício criado com base neste paciente I,
gerando o paciente modificado com base no paciente I, é que ele não possui
comorbidades. Nesse caso, o nível de recomendação do paciente real (com
comorbidades) com relação ao paciente fictício (sem comorbidades) cai de 5 (mais
alto) para 2 (baixo). Isso indica que o entrevistado I considera as comorbidades do
paciente como um critério muito importante para a recomendação para a cirurgia.
Por outro lado, o paciente II demonstra o impacto de um cenário em que o
paciente real fez o exame de endoscopia digestiva alta e o paciente modificado não
fez. O nível de recomendação passou de 5 (alto) para 1 (baixo), indicando que esse
exame também é um critério muito importante para a recomendação para a cirurgia.
Já o paciente III ilustra um cenário em que o paciente real fez consulta com
médico pneumologista e o paciente modificado não fez. O nível de recomendação
continuou o mesmo nos dois casos, sendo 5 (alto). Isso indica que a consulta com o
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pneumologista não é tão importante para o entrevistado, pois a falta dessa consulta
não alterou o grau de recomendação para a cirurgia.

ID do
entrevistado

I

Quadro 1 – Exemplo de análise dos resultados das entrevistas
Paciente real
Paciente modificado
ID do
pacie
Grau de
Grau de
Grau de
Grau de
Cenário
nte
recomendação
risco
recomendação
risco
Sem
I
5
1
comorbid
2
1
ades
Sem
endoscop
II
5
1
1
1
ia
digestiva
Sem
III
5
2
pneumolo
5
2
gista
Fonte: Autoria própria (2021)

Com base nisso, deve-se montar as regras dos itens que todos os especialistas
concordam, i.e., as regras que tem a mesma importância para todos os entrevistados.
Por exemplo, no caso da cirurgia bariátrica uma regra que é consenso entre os
especialistas são as regras das diretrizes para aprovação no convênio. Essa regra diz,
por exemplo, que se o paciente tem IMC maior do que 40, realizou tratamento clínico
por pelo menos dois anos e fez consultas com psicólogo, nutricionista, cirurgião e
endocrinologista, então o paciente é aprovado pelas diretrizes.
Nesse momento, dependendo do software que for utilizado para processar as
regras semânticas, é possível que se tenha problemas para processar as regras se
elas forem muito complexas. Nesse caso, é recomendável “quebrar” essas regras
complexas em regras menores, criando assim um grupo de regras auxiliares, o que
facilita o processamento das regras.

5.3.2 Etapa de criação das regras para cada especialidade
A etapa 2 é a criação das regras individuais para cada especialista. Nesse
momento é importante que o engenheiro de ontologias se familiarize com as respostas
e note se as respostas de um especialista contradizem as respostas de outro
especialista. Por exemplo, alguns entrevistados podem considerar que a consulta do
paciente candidato à cirurgia bariátrica com um pneumologista não é tão importante,
enquanto outros entrevistados podem considerar ela muito importante. Nesse
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momento, pode ocorrer de existir conflitos entre as regras semânticas de cada
especialistas, o que é endereçado na próxima etapa.

5.3.3 Etapa de consolidação das regras
Já a etapa 3 é a consolidação dos resultados das regras semânticas. Nesse
ponto, deve-se sumarizar os resultados das regras individuais de cada especialista,
de forma a produzir um resultado que se assemelhe ao resultado de um conselho de
especialistas. É recomendado apresentar os resultados das regras de todos os
especialistas. Então, para compilar os resultados, a indicação é somar os resultados
das regras semânticas e apresentar o nível de variação entre as respostas dos
especialistas. Esse nível de variação é calculado como a diferença entre o maior e o
menor resultados das regras semânticas.
Por exemplo, no domínio da cirurgia bariátrica, os resultados das regras foram
compilados em uma tabela similar ao Quadro 2. Nesse exemplo, para o paciente I
houve praticamente um consenso nos níveis de recomendação para cirurgia, pois
todos os especialistas indicaram grau alto de recomendação (grau 4 ou 5), gerando
assim um nível de variação de valor 1, que foi considerado baixo, pois é muito próximo
de 0 (nenhuma variação). Já para o paciente II não houve consenso, pois um
especialista recomendou a cirurgia e dois especialistas não recomendaram, gerando
assim um nível de variação de valor 4. Esse valor de variação foi considerado alto,
pois é o máximo nível de variação possível nesta escala de valores. Nesse caso, seria
necessária uma análise mais detalhada do paciente.
Quadro 2 – Exemplo de consolidação dos resultados das regras semânticas
Grau de recomendação para cirurgia
Paciente
Nível de
Especialista I
Especialista II
Especialista III
Soma
variação
4
I
5
5
14
1 (baixo)
1
II
1
5
7
4 (alto)
III

1

1
2
Fonte: Autoria própria (2021)

4

1 (baixo)

Após isso, é recomendado criar um gráfico com os resultados das somas dos
resultados semânticas, de forma a identificar quantos casos tiveram cada resultado.
Através da análise desse gráfico, deve-se decidir quais os grupos de cada paciente.
Por exemplo, no domínio da cirurgia bariátrica, criou-se um gráfico que mostrou o
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número de pacientes com cada valor de soma de recomendação. Com isso, notou-se
que a maioria dos pacientes tinha uma soma de recomendação perto de 17. Logo o
grupo de média recomendação foi decidido como sendo entre os valores de 15 e 19.
Enfim, todos os passos do método proposto foram validados por um estudo de
caso. Isso permitiu exemplificar a aplicação do método, dando subsídios para se
observar sua utilização em um cenário real, descrito na próxima seção.
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6 ESTUDO DE CASO: CONSTRUÇÃO DA OBAS
Este capítulo descreve a etapa de avaliação do método proposto no capítulo 5.
A avaliação da solução pode ser feita por meio de pesquisas com especialistas,
experimentos de laboratório ou estudos de caso (OFFERMAN et al., 2009). No
contexto desta pesquisa, a avaliação foi feita através de um estudo de caso, aplicado
no domínio da cirurgia bariátrica para auxiliar a tomada de decisão de equipes de
saúde multidisciplinares.
O capítulo é dividido em oito seções. A primeira seção trata do contexto de
aplicação do estudo de caso. A segunda seção trata das tecnologias utilizadas no
estudo de caso. A terceira e quarta seções descrevem o estudo de caso do método
para a aquisição e representação do conhecimento científico sobre o domínio de
cirurgia bariátrica. A quinta e a sexta seções tratam do mesmo assunto, mas para o
conhecimento empírico sobre cirurgia bariátrica. Já a sétima seção descreve o estudo
de caso do método para o desenvolvimento das regras semânticas para a
classificação dos pacientes. Por fim, a oitava seção detalha a validação do modelo
desenvolvido.
6.1 Contexto de aplicação – UNIMED PR
A UNIMED do Estado do Paraná foi utilizada como estudo de caso nessa
pesquisa. Na UNIMED do Estado do Paraná, os dados dos pacientes candidatos ao
tratamento de obesidade estão separados em bases de dados distintas: uma base
para dados administrativos e uma base para dados clínicos. Além disso, essas duas
bases utilizam vocabulários distintos, já que na área de saúde existem vários termos
sinônimos, sem uma padronização total do vocabulário médico.
A Figura 19 ilustra o que seria idealmente a visualização do histórico completo
de um paciente candidato à cirurgia bariátrica na UNIMED.
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Figura 19 – Integração de dados administrativos e clínicos

Fonte: Autoria própria (2020)

No exemplo, o paciente é atendido por um médico em um hospital. Esse
paciente realiza dois exames, cada um com valor associado. Esses exames geram
laudos, que são encaminhados para indicação ou não da cirurgia bariátrica.
Atualmente, todos esses dados estão divididos em duas bases distintas de
dados, com terminologias diferentes. Por exemplo, na base de dados administrativos,
o nome do exame é referenciado pelo campo “nome-do-exame”, enquanto na base
de dados clínicos, ele é chamado somente de “exame”.
Alguns dados só existem em uma das bases, sem campo correspondente na
outra base, caracterizando um silo. Por exemplo, o valor do exame é referenciado pelo
campo “valor-do-exame” na base de dados administrativos, porém esse dado nem
existe na base de dados clínicos. Já o laboratório do exame é chamado de
“laboratório” na base de dados clínicos, porém esse campo não existe na base de
dados administrativos.
Sendo assim, uma integração utilizando tecnologias tradicionais como SQL é
inviável devido à complexidade das bases e dos vocabulários envolvidos. Do mesmo
modo, refazer totalmente a estrutura das bases de dados exigiria um enorme
investimento de tempo e recursos. Além disso, as bases de dados seriam fixas após
o trabalho de refazer as bases. Se uma nova questão sobre os dados quiser ser
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respondida, seria necessário outro projeto para refazer novamente a estrutura das
bases de dados. Parte-se da premissa que isso seria inviável.
Por fim, a saúde suplementar tem um papel fundamental dentro da área de
saúde. No Brasil, mais de 47 milhões de pessoas têm planos de saúde médicohospitalares (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2020). Nesse sistema, a UNIMED é
um dos planos de saúde mais lembrados e possui 37% de participação no mercado
nacional de planos de saúde (UNIMED, 2020). Além disso, a UNIMED do Estado do
Paraná possui uma parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) para o desenvolvimento de pesquisas que podem beneficiar tanto o sistema
de saúde suplementar como o Sistema Único de Saúde (SUS).
6.2 Tecnologias utilizadas
Todos os dados de utilização e de exames descritos da UNIMED foram
normalizados e armazenados em um sistema de dados MySQL, para seu posterior
uso para instanciar a ontologia. Esse software foi escolhido por ser atualmente um
dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados de código aberto mais populares,
mas poderia ter sido utilizado qualquer outro sistema (MYSQL, 2021).
A ontologia foi modelada com a ferramenta Protégé, desenvolvida pela
Universidade de Stanford (MUSEN, 2015). O Protégé é uma ferramenta gráﬁca para
edição de ontologias e aquisição de conhecimento, que possibilita a modelagem
conceitual com novas e evolutivas linguagens da Web Semântica (NOY et al., 2001).
Essa ferramenta foi selecionada por ter uma comunidade ativa de usuários, suportar
padrões do W3C e ser um software de código aberto. Além disso, ele disponibiliza
uma vasta gama de plug-ins e é bem estabelecido entre a comunidade acadêmica da
área de Web Semântica. O Protégé foi utilizado em um computador pessoal com as
seguintes configurações de hardware: processador 2,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 e
8 GB de RAM.
A subetapa de instanciação da ontologia foi realizada com o auxilío do plugin
Ontop 4.1.0 do Protégé. Esse plugin é utilizado para o mapeamento de dados de
banco relacionais para triplas e grafos (CALVANESE et al., 2017).
A criação das regras semânticas foi executada por meio do plugin SWRLTab
do Protégé, que cria regras semânticas no formato Semantic Web Rule Language
(O'CONNOR; DAS, 2006).
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6.3 Aquisição do conhecimento científico
Primeiramente, realizou-se a etapa do método de aquisição do conhecimento
científico sobre o domínio a ser modelado. Esse conhecimento científico pode estar
em livros, artigos ou outros artefatos bibliográficos.
No caso da ontologia deste trabalho, buscou-se trabalhos específicos na área
de cirurgia bariátrica nas bases Scielo, Pubmed e BvSalud. O objetivo foi coletar na
bibliografia quais fatores clínicos estão associados à tomada de decisão sobre a
cirurgia bariátrica. Os critérios de inclusão/exclusão dos artigos relacionam-se a
pesquisas nas línguas inglesa e portuguesa, com cruzamento das principais palavraschave como Cirurgia Bariátrica, Obesidade e Complicações, com foco específico na
abordagem de aspectos pré e pós cirurgia bariátrica, publicados no último quinquênio.
Neste momento foi realizado um estudo aprofundado sobre a técnica buscando
identificar os principais conceitos relacionados ao tema, ligados diretamente ao
paciente submetido a este tratamento. O resultado da busca inicial foi de 73 artigos,
dos quais 56 foram selecionados para a leitura completa.
Também se buscou na literatura por artigos científicos utilizando as palavras
“cirurgia bariátrica”, “bariatric surgery” e “gastroplastia”. Foi realizado um estudo sobre
a técnica buscando identificar os principais conceitos relacionados ao tema.
6.4 Representação do conhecimento científico
A partir dessa etapa de aquisição, foi realizada a etapa do método de
representação do conhecimento científico. Com isso, identificou-se as questões de
competência, que são as perguntas que a ontologia deve auxiliar a responder, que
foram: "Quais fatores influenciam a recomendação (ou não) da cirurgia bariátrica para
um paciente?" e "Quais são os fatores de risco do paciente para a cirurgia bariátrica?".
Para chegar na resposta dessas duas perguntas, foi preciso entender quais itens
fazem parte da trajetória do paciente candidato à cirurgia bariátrica e que deveriam
estar presentes na ontologia, por exemplo: as características do paciente (como sexo,
idade, índice de massa corporal, comorbidades e hábitos), as consultas médicas
realizadas e os exames médicos realizados.
Baseando-se nessas questões, foi possível identificar os principais conceitos
para a ontologia. Eles serviram de base na construção da versão inicial da ontologia
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sobre cirurgia bariátrica e todos aspectos envolvidos, dando ênfase para questões pré
e pós operatórias.
A seguir, considerou-se o reuso de ontologias já existentes, mas não foi
encontrada nenhuma ontologia que atendesse os requisitos propostos nesse primeiro
momento. Sendo assim, os conceitos obtidos foram enumerados e organizados em
uma hierarquia de classes.
Essa primeira versão leve da ontologia, contendo os principais conceitos
relacionados à cirurgia bariátrica, está sumarizada na Figura 20. Note que os
conceitos foram nomeados com letra minúscula para seguir o padrão de outras
ontologias na área da saúde, como a BFO.
Figura 20 – Primeira versão da ontologia

Fonte: Autoria própria (2020)

Essa ontologia inicial serviu de base para as próximas seções de aquisição do
conhecimento, ajudando a “falar a mesma língua” que os profissionais de saúde
relacionados à cirurgia bariátrica. Ela também serviu de base para a elaboração da
versão final da ontologia, que será explicada com mais detalhes nas próximas seções
deste capítulo.
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6.5 Aquisição do conhecimento empírico
A próxima etapa do método realizada foi a aquisição do conhecimento empírico.
Essa etapa é dividida em duas subetapas principais: a análise dos bancos de dados
e entrevistas com especialistas.

6.5.1 Análise dos bancos de dados
A análise dos bancos de dados disponíveis incluiu dois tipos de dados da
UNIMED: a) dados de utilização; e b) dados de exames. Foram considerados dados
relacionados a pacientes candidatos e/ou submetidos a cirurgias bariátricas da
UNIMED do Paraná, maiores de 18 anos, durante o ano de 2019.
Os dados de utilização se referem a dados administrativos coletados pela
UNIMED para o pagamento ou liberação de exames, consultas, medicamentos ou
procedimentos. Os dados de utilização da UNIMED contêm 86.758 entradas. Cada
entrada corresponde a um evento, por exemplo um exame laboratorial, um
medicamento solicitado ou uma cirurgia. As entradas possuem os atributos descritos
no Quadro 3. Esses eventos são do período de janeiro de 2019 à março de 2020.
Quadro 3 – Atributos dos dados de utilização da UNIMED
Nome do atributo
Descrição
Representa o tipo do evento, por exemplo: exame de imagem,
EPISODIO
consulta, medicamento ou cirurgia
DATA_BARIATRICA
Data em que paciente foi submetido à cirurgia bariátrica
Código identificador da UNIMED. Assume sempre o mesmo
ID_UNIMED
valor numérico em todas as entradas.
Indica a função do profissional naquele procedimento.
FUNCAO_PRESTADOR
Geralmente o valor é “principal”, mas pode também ser
“primeiro auxiliar”, “segundo auxiliar” ou “anestesista”.
ID_USUARIO
Código que identifica o paciente de forma anonimizada
NUMERO_GUIA

LOCAL_ATENDIMENTO

Código interno da guia de solicitação da UNIMED
Valor que assume verdadeiro ou falso, indicando se houve
internamento ou não
Data do atendimento do paciente
Data do internamento do paciente. Esse campo é preenchido
somente se houver internamento.
Data da alta do paciente. Esse campo é preenchido somente
se houver alta.
Código que identifica o profissional de saúde de forma
anonimizada
Código do local de atendimento

ESPECIALIDADE

Especialidade do profissional de saúde

INTERNAMENTO
DATA_ATENDIMENTO
DATA_INTERNAMENTO
DATA_ALTA
NOME_PRESTADOR
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SUBGRUPO_SERVICO
CODIGO_SERVICO
TIPO_SERVICO
SERVICO
EXECUTANTE

Subgrupo do tipo de evento. Fornece mais detalhes que o
campo EPISODIO. Por exemplo, no caso de exames de
imagem, identifica se foi ressonância, raio-X ou algum outro
exame.
Código para representar o serviço.
Identifica qual o tipo de serviço realizado. Por exemplo, o valor
identifica se foi atendimento ambulatorial, hospitalar, materiais
ou medicamentos.
Descrição do serviço realizado
Valor textual que identifica o executante de forma
anonimizada.
Fonte: Autoria própria (2020)

O instrumento de coleta de dados foram consultas do tipo SQL diretamente no
banco de dados do sistema da UNIMED, feitas com filtros de acordo com os critérios
de inclusão descritos anteriormente.
Para preservar a privacidade dos pacientes, os dados de utilização estavam na
forma anonimizada, mas não agregada (por ex. paciente 0000 – consulta com médico
de especialidade x 5 dias após a cirurgia, perda de 10kg; paciente 0001 – consulta
com médico de especialidade x 20 dias após a cirurgia, perda de 7kg). Os dados não
agregados são necessários para atingir um dos objetivos da pesquisa, que é conhecer
a trajetória do paciente candidato à cirurgia bariátrica e assim indicar a cirurgia e seu
risco. Essa trajetória não pode ser conhecida utilizando-se apenas dados agregados.
Estes dados foram anonimizados pela UNIMED, sendo impossível para os
pesquisadores obter a identidade dos pacientes.
Por exemplo, foi utilizado um sistema de anonimização semelhante ao usado
nos dados abertos de atendimento de Curitiba (PREFEITURA DE CURITIBA, 2019).
Também é importante ressaltar que fontes de dados secundários em saúde têm sido
crescentemente empregadas em pesquisas (AQUINO, 2013). O caráter sensível das
informações suscita questões relacionadas ao respeito à privacidade e à autonomia
dos sujeitos. Entretanto, nesse contexto, um modelo mais amplo de consentimento é
utilizado, que é justificado pelo princípio de respeito à autonomia do indivíduo
(SHEEHAN, 2011).
Já os dados de exames utilizados foram de variados formatos e conteúdos,
estando em formato não estruturado. Esses dados incluíram laudos, discussões de
liberações e orçamentos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME). Eles
totalizaram 1668 arquivos, com um tamanho total por volta de 1,2 GB.
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Dentro desse conjunto de dados, foram aleatoriamente escolhidos dados de
exames de 50 pacientes para serem manualmente revisados e transformados em
formato estruturado (formato de tabela). Foi escolhido um número pequeno de
pacientes devido ao grande esforço manual para revisar os documentos. Em um
cenário futuro para utilização da ontologia, ferramentas de estruturação de dados
podem ser utilizadas, extraindo dados diretamente dos arquivos não estruturados e
evitando o trabalho manual.
Todos esses dados foram obtidos mediante autorização prévia da chefia
imediata da UNIMED do Estado do Paraná e aprovação do projeto no Conselho de
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o
objetivo de realizar a modelagem das ontologias e desenvolvimento de regras
semânticas. O documento de autorização da UNIMED do Estado do Paraná está
incluído no Anexo A.
Foi então realizada uma análise dos dados para identificar quais conceitos
estavam representados. Descobriu-se que a maioria dos dados de utilização tratavam
de consultas médicas com diversas especialidades, então foram adicionadas
subclasses na ontologia especificamente para tratar desses conceitos. De forma
semelhante, notou-se que os dados de materiais para cirurgia bariátrica (por exemplo,
grampos cirúrgicos) não listavam claramente a quantidade utilizada, logo não seriam
úteis para análise. Dessa forma, decidiu-se não explorar esses conceitos na ontologia.

6.5.2 Entrevistas com especialistas
A próxima subetapa do método compreendeu entrevistas com especialistas
para fins de aquisição de conhecimento sobre histórico clínico de pacientes em
tratamento por obesidade considerando seu conhecimento e experiência. O objetivo
foi o mesmo da etapa anterior: buscar quais dados devem fazer parte da ontologia
com a ideia de complementação do que foi representado na versão inicial da ontologia
durante a etapa anterior.
Para isso, preparou-se vários modelos de entrevista. Um exemplo de
questionário está detalhado no Apêndice B. Cada modelo de entrevista era dividido
em três seções:
I.

Seção com perguntas sobre o perfil do entrevistado;
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II.

Seção com perguntas sobre pacientes candidatos à cirurgia bariátrica; e

III.

Seção com perguntas gerais.

As seções I e III eram iguais para todos os modelos de entrevistas. Somente a
seção II variava entre cada modelo de entrevista. Isso ocorreu porque existiam dados
de trajetórias de 50 pacientes. Para que as entrevistas não ficassem muito longas,
cada modelo de entrevista contemplava apenas 10 pacientes. Desse modo, foram
possíveis gerar 5 modelos de entrevista, de forma que todas as 50 trajetórias de
pacientes fossem contempladas.
Por exemplo, em um dos modelos de entrevistas havia perguntas sobre 10
trajetórias de pacientes. No outro modelo, havia perguntas sobre outras 10 trajetórias
de pacientes. No final, haviam 5 modelos de entrevista com 10 trajetórias de pacientes
cada, totalizando 50 trajetórias de pacientes.
Dessa forma, a primeira seção das entrevistas trouxe algumas perguntas sobre
o perfil do entrevistado, sendo elas: a idade, formação acadêmica, área de atuação
profissional, se atua na rede de saúde pública ou complementar, quantos anos de
experiência profissional e qual a proximidade com a área de cirurgia bariátrica ou
obesidade.
Já a segunda seção continha perguntas sobre dez candidatos fictícios à cirurgia
bariátrica com diferentes históricos clínicos. Essas trajetórias fictícias foram criadas a
partir de trajetórias reais de pacientes da UNIMED. Com base nessas trajetórias reais,
foram criados 10 cenários de possíveis “problemas” que poderiam existir nas
trajetórias.
Para escolher esses cenários, comparou-se a trajetória “ideal” do paciente
candidato a cirurgia bariátrica (de acordo com a literatura) com as trajetórias “reais”
dos pacientes encontrados nos bancos de dados. A seguir, listou-se os possíveis
“problemas” nas trajetórias. Esses “problemas” tinham vários tipos, mas alguns deles
só eram encontrados em poucos pacientes. Sendo assim, selecionou-se os 10
cenários mais comuns nas trajetórias reais que diferem da trajetória “ideal”:
1. Paciente com idade maior ou igual a 60 anos
2. Paciente com obesidade grau II sem comorbidades
3. Paciente que não realizou consulta com médico endocrinologista
4. Paciente que não realizou consulta com médico cardiologista
5. Paciente que não realizou exame de endoscopia digestiva alta
6. Paciente que não realizou exame de ultrassonografia do abdome
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7. Paciente que não realizou consulta com médico pneumologista
8. Paciente que não realizou exame de eletrocardiograma
9. Paciente que não realizou exame de raio-x do tórax nem espirometria
10. Paciente que não realizou tentativa de tratamento clínico
O objetivo de se usar esses cenários foi avaliar qual o impacto desses cenários
no grau de recomendação para a cirurgia e na avaliação de risco pelos profissionais
de saúde.
Como não foi possível encontrar pacientes em número suficiente que
atendessem cada um dos cenários, foi necessário alterar a trajetória de alguns
pacientes. Por exemplo, somente 2 pacientes não tinham realizado consulta com
médico cardiologista, o que seria o cenário 4. Entretanto, eram necessárias pelo
menos 5 trajetórias de pacientes nesse cenário para realizar as entrevistas com os
especialistas. Desse modo, escolheu-se 3 pacientes que tinham realizado consulta e
se alterou essa informação na sua trajetória, criando uma trajetória fictícia em que eles
não tinham feito essa consulta.
Com isso, as trajetórias reais dos pacientes foram alteradas de acordo com um
dos cenários acima, se eles já não se encaixassem no cenário. No caso dos pacientes
que tiveram sua trajetória alterada, também foi apresentada aos profissionais de
saúde entrevistados a versão original da trajetória do paciente (“o gabarito”), para que
os profissionais de saúde classificassem o nível de recomendação para cirurgia e risco
da cirurgia, para fins de comparação. Os profissionais de saúde não souberam qual
era a versão original, para preservar a confidencialidade dos pacientes.
A apresentação do “gabarito” foi utilizada para otimizar o tempo de entrevista,
de forma que esses mesmos resultados pudessem ser usados no desenvolvimento
das regras semânticas, descrito na próxima seção deste texto.
Um exemplo do histórico clínico de um paciente fictício está ilustrado abaixo.
“Paciente feminino, 44 anos, com obesidade grau III (IMC 41,2) e falha no
tratamento clínico por 2 anos. Apresenta hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus tipo II, dislipidemia, esteatose hepática moderada e depressão estável em
tratamento.

Realizou

consultas

pré-operatórias

com

médico

cirurgião,

endocrinologista, psiquiatra, cardiologista, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista.
Realizou exames laboratoriais, raio-x de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma e
ultrassonografia de abdome total, mas não realizou endoscopia digestiva alta.”
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Após apresentar cada trajetória de paciente ao entrevistado, foi solicitado ao
entrevistado para classificar cada paciente de acordo com o nível de recomendação
para a cirurgia bariátrica numa escala de 1 (fracamente recomendado) até 5
(altamente recomendado) e classificar o risco do paciente para a cirurgia numa escala
de 1 (risco baixo) até 5 (risco alto). Isso foi feito para todos os 10 pacientes de cada
modelo de entrevista.
A seguir, a terceira seção da entrevista trouxe duas outras perguntas sobre
cirurgia bariátrica. A primeira pergunta pedia para colocar em ordem de importância
os critérios mais importantes para a recomendação da cirurgia, sendo que os critérios
eram: índice de massa corporal, idade, histórico da doença obesidade, comorbidades,
resultados de exames e resultados de consultas com especialistas. Já a segunda
pergunta era aberta, perguntando qual a importância dos exames de densitometria
óssea e espirometria (ou polissonografia). Essa pergunta foi escolhida pois, durante a
pesquisa bibliográfica realizada anteriormente, notou-se que esses exames eram
considerados obrigatórios por alguns documentos, mas nem sempre esses exames
eram solicitados na prática pelos profissionais de saúde, de acordo com informações
dos bancos de dados.
Usando esses modelos de entrevistas, foi realizada uma rodada de entrevistas
individuais com seis especialistas de diferentes áreas: cirurgia bariátrica,
endocrinologia, nutrição, educação física e enfermagem. Como haviam 5 modelos de
entrevista e foram entrevistados 6 profissionais de saúde, cada modelo de entrevista
foi utilizado uma vez e um dos modelos de entrevista foi utilizado duas vezes.
Conforme descrito anteriormente, perguntou-se sobre o perfil do entrevistado
na primeira seção da entrevista. Os entrevistados tinham uma média de idade de 46
anos e uma mediana de idade de 50 anos. A Figura 21 ilustra a idade dos
entrevistados (os valores de idade estão agrupados para preservar a anonimidade).

84

Figura 21 – Idade dos entrevistados

Fonte: Autoria própria (2020)

Em relação à formação acadêmica, os entrevistados eram 2 médicos
endocrinologistas, 1 médico especialista em cirurgia geral, 1 nutricionista, 1 educador
físico e 1 técnico de enfermagem.
Os entrevistados tinham uma média de 24 anos de experiência profissional e
uma mediana de 27 anos. A Figura 22 ilustra a experiência profissional dos
entrevistados (os valores de anos de experiência estão agrupados para preservar a
anonimidade).
Figura 22 – Experiência profissional dos entrevistados

Fonte: Autoria própria (2020)

Em relação à proximidade do entrevistado com obesidade ou cirurgia bariátrica:
1 entrevistado realiza cirurgias bariátricas, 1 acompanha tratamentos pós-cirúrgicos,
1 realiza tratamento de pacientes obesos, 1 já trabalhou com avaliação de pacientes
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candidatos a cirurgia bariátrica, 1 estuda o desenvolvimento de doenças relacionadas
a estilo de vida e 1 foi obeso e fez cirurgia bariátrica.

6.5.3 Avaliação da variação das respostas dos especialistas
A próxima subetapa do método foi avaliar a variação das respostas dos
especialistas. Em relação aos níveis de recomendação dos pacientes, as respostas
variaram muito de um entrevistado para o outro. A Figura 23 ilustra as respostas de
nível de recomendação. Pode-se notar que o entrevistado número 4, por exemplo,
não recomendou praticamente nenhum paciente para a cirurgia. Por outro lado, o
entrevistado 5 foi geralmente mais favorável à realização da cirurgia, enquanto os
entrevistados 2 e 3 tiveram opiniões intermediárias. Isso mostra a variação de opinião
entre os especialistas no domínio. Isso é resolvido através da criação de regras
semânticas para cada especialidade, que é detalhada na seção 6.6.2.
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Figura 23 – Nível de recomendação dos pacientes

Fonte: Autoria própria (2020)

Da mesma forma, a Figura 24 ilustra o nível de risco para cirurgia dos pacientes.
As respostas também variaram muito. Por exemplo, enquanto o entrevistado 6
geralmente considerava o risco para cirurgia baixo, o entrevistado 1 considerou o risco
para cirurgia médio ou alto em vários casos.
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Figura 24 – Nível de risco dos pacientes

Fonte: Autoria própria (2020)

6.5.4 Avaliação da importância dos critérios dos especialistas
A seguir, a próxima subetapa do método foi avaliar a importância dos critérios
de acordo com a opinião dos especialistas. A Figura 25 descreve os cenários
modificados dos pacientes e sua média de recomendação e risco. Pode-se notar, por
exemplo, que o cenário 1 (pacientes com mais de 60 anos) aumentou o risco atribuído
à cirurgia, mas não afetou a recomendação para a cirurgia, que possui um valor alto.

88

Figura 25 – Resultados dos cenários

Fonte: Autoria própria (2020)

A Figura 26 ilustra quais foram os critérios mais importantes para a
recomendação da cirurgia bariátrica de acordo com os entrevistados. Na média, o
critério mais importante foi com relação às comorbidades, seguido pelo IMC. A idade
foi o critério menos importante.
Figura 26 – Preferência dos critérios

Fonte: Autoria própria (2020)

Por fim, para a pergunta sobre a importância de exames de densitometria óssea
e espirometria (ou polissonografia), teve-se respostas variadas. Dois dos
entrevistados avaliaram que a densitometria é importante principalmente para
mulheres, dependendo da idade. Já um dos entrevistados afirmou que a espirometria
é importante para pacientes com IMC maior do que 50, e outro afirmou que
espirometria é importante para avaliar doenças respiratórias associadas.
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6.6 Representação do conhecimento empírico
A próxima etapa do método realizada foi a representação do conhecimento
empírico. Essa etapa é dividida em dois grupos principais de subetapas: as subetapas
de desenvolvimento da ontologia e a subetapa de instanciação da ontologia.

6.6.1 Subetapas de desenvolvimento da ontologia
Primeiramente se avaliou se seria necessário algum refinamento das questões
de competência. Nesse caso, foi concluído que isso não seria necessário, pois as
questões já abrangiam o que se esperava que a ontologia respondesse.
A seguir, reavaliou-se o reuso de ontologias. A Ontology for Bariatric Surgery
(OBaS), desenvolvida nesta pesquisa, usa como base a Ontology for General Medical
Science (OGMS)2, que por sua vez tem como base a Basic Formal Ontology (BFO)3.
Ambas são desenvolvidas pelo Open Biological and Biomedical Ontology (OBO)
Foundry, um consórcio para desenvolver ontologias abertas e interoperáveis para as
ciências biológicas.
A BFO é uma ontologia de alto nível desenvolvida para suportar a integração
de dados obtidos através de pesquisa científica. Ela foi desenvolvida deliberadamente
para ser bem pequena, de forma a ser capaz de representar as classes de alto nível
de diferentes áreas do conhecimento (ARP; SMITH; SPEAR, 2015). Ela foi escolhida
nesta pesquisa para facilitar o posterior reuso da OBaS e possibilitar sua integração
com outras ontologias que também usem a BFO. Para o presente trabalho, foi utilizada
uma versão da BFO com anotações em português, desenvolvida por Souza (2017).
Já a OGMS é uma ontologia para representar o tratamento e diagnóstico de doenças.
Ela foi escolhida por já possuir muitos conceitos relacionados à área médica. A OGMS
não possui ainda uma versão em português, logo foi utilizada a sua versão original em
inglês. Entretanto, foram adicionadas anotações em português manualmente para as
classes relevantes a esta pesquisa, de forma a possibilitar a leitura por pessoas que
não dominam a língua inglesa.
A Figura 27 ilustra a hierarquia das principais classes definidas e refinadas no
estudo e modeladas na ferramenta Protégé, resultado das subetapas da etapa 5. Para
2
3

Ontology for General Medical Science: <https://github.com/OGMS/ogms/releases/tag/2020-07-06>
Basic Formal Ontology: <http://purl.obolibrary.org/obo/bfo/2019-08-26/bfo.owl>
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fins didáticos, foram destacadas com retângulos quais classes pertencem à BFO e
quais pertencem à OGMS. As classes que não estão dentro de retângulos foram
criadas para a OBaS. Nem todas as classes foram ilustradas pois não haveria espaço
suficiente em apenas uma figura. A ontologia completa está disponível para download
no link <https://github.com/glaubernunes/ontology-for-bariatric-surgery>.
Figura 27 – Visão Geral da Hierarquia de Classes

Fonte: Autoria própria (2020)

Desse modo, a BFO tem uma classe base, chamada “entidade”. Os criadores
da BFO acreditam que um dos princípios gerais do desenvolvimento de ontologias é
o realismo. Assim, acreditam que a realidade é composta de entidades, usando o
termo "entidade" para se referir a qualquer coisa que exista (ARP; SMITH; SPEAR,
2015). As entidades são então classificadas em 3 classes principais: "continuante
independente" (algo que existe por si só, por exemplo, uma pessoa), "continuante
especificamente dependente" (algo que depende de outra entidade para existir, por
exemplo, a doença obesidade depende da entidade pessoa para se manifestar) e
"ocorrente" (um evento, por exemplo, uma cirurgia). Dentro dessas classes principais,
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existem outras subclasses de interesse para este trabalho: "processo" (por exemplo:
consultas ou exames), "objeto" (por exemplo: medicamentos ou materiais para
cirurgia), "papel" (por exemplo: o papel de paciente e o papel de profissional de saúde)
e "disposição" (por exemplo: a obesidade, manifestada por uma disposição de se ter
sintomas como falta de ar).
Como dito anteriormente, a OGMS tem como base a BFO. Dentre as várias
classes da OGMS, são utilizadas para essa pesquisa a classe "doença" (em inglês:
disease) e a classe “processo planejado” (em inglês: planned process). A classe
"processo planejado" se desdobra nas subclasses “tratamento terapêutico” (em inglês:
therapeutic procedure), “processo de análise de saúde” (em inglês: health care
process assay) e “consulta de cuidados de saúde” (em inglês: health care encounter).
A classe “tratamento terapêutico” possui como subclasses algumas classes da
OBaS. São elas: “anestesia”, “cirurgia bariátrica”, “cirurgia plástica reparadora”,
“cuidado do pós-operatório”, “internação”, “procedimento endoscópico” e “uso de
medicamento”. Essas classes se dividem em subclasses, de acordo com o tipo da
entidade.
A classe "doença" se expande nas subclasses "obesidade", "comorbidade da
obesidade" e "complicação da cirurgia bariátrica". A classe "comorbidade da
obesidade" inclui tanto as comorbidades para indicação de cirurgia bariátrica, listadas
na resolução 2.131/2015 do Conselho Federal de Medicina, como outras
comorbidades que não estão listadas nessa resolução, mas podem indiretamente
afetar a recomendação ou o risco da cirurgia, por exemplo, comorbidades ortopédicas
ou síndrome metabólica. Já a classe “complicação da cirurgia bariátrica” representa
principais complicações identificadas nos artigos analisados durante este estudo,
como eventos hemorrágicos, intolerância ortostática, deficiência nutricional,
hipoglicemia, alteração na microbiota intestinal, diarreia, reganho de peso e também
a Síndrome de Dumping. Ainda neste âmbito de complicações pós operatórias,
identificou-se infecções no sítio cirúrgico, descrita como uma subclasse de
"complicação da cirurgia bariátrica". Mesmo com avanços médicos e diversos
conhecimentos adquiridos nos últimos anos, a ISC ocupa a terceira posição dentre as
infecções encontradas nos serviços de saúde (CHAVES E DESTEFANI, 2016). Há
vários fatores de risco para ISC e em relação à técnica cirúrgica, a incidência para
desenvolvimento de ISC varia de 1% a 21,7% dependendo do processo cirúrgico
como laparoscopia ou minilaparotomia (FERRAZ et al., 2019).
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Por outro lado, a classe “profissional de saúde” tem como uma de suas
subclasses a classe “profissional básico do pré-operatório da bariátrica”, que
representa os profissionais que geralmente participam dessa etapa do tratamento.
Essa classe possui como subclasses cirurgião bariátrico, anestesiologista,
nutricionista ou nutrólogo, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, cardiologista e
pneumologista.
Já a classe “cirurgia bariátrica” é dividida em subclasses de acordo com o tipo
de técnica cirúrgica empregada. As técnicas mais comuns são de derivação
gastrointestinal em Y-de-Roux e gastrectomia vertical, porém também foram incluídas
a banda gástrica (em desuso), derivação biliopancreática, derivação jejunocólica e
derivação jejunoilelal.
Para padronizar as definições de classes e hierarquia de classes, foi utilizada
a relação de gênero-espécie. O uso dessa relação é recomendado no
desenvolvimento de ontologias porque ela facilita a definição dos termos e ajuda a
evitar erros na ontologia (ARP; SMITH; SPEAR, 2015).
A relação gênero-espécie conecta dois conceitos que têm características
idênticas, porém um desses conceitos (chamado Species) apresenta uma
característica adicional em relação ao outro (chamado Genus), de modo que surge
entre eles uma hierarquia (DAHLBERG, 1978). Essa característica adicional é
chamada Differentia. O Quadro 4 exemplifica essa relação. Pode-se notar que a
cirurgia é um tipo de tratamento terapêutico. O que diferencia a cirurgia de outros
tratamentos terapêuticos é sua Differentia: a cirurgia é um tratamento que envolve
uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. Do mesmo modo, a
cirurgia bariátrica é um tipo de cirurgia e a derivação em Y-de-Roux é um tipo de
cirurgia bariátrica.
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Quadro 4 – Exemplo de relações gênero-espécie
Genus

Species

Differentia

Tratamento
terapêutico

Cirurgia

Cirurgia

Cirurgia
bariátrica

Tratamento terapêutico que envolve uma intervenção
manual ou instrumental no corpo do paciente para
diagnosticar, tratar ou curar uma doença.
Cirurgia que altera o estômago e tem o como objetivo
reduzir o peso de pessoas obesas.

Cirurgia
bariátrica

Derivação em
Y-de-Roux

Cirurgia bariátrica que divide o estômago em duas partes e
une o segmento inicial deste diretamente ao intestino, que
também foi seccionado formando um Y.
Fonte: Autoria própria (2020)

Para facilitar a interoperabilidade com diferentes linguagens, as classes foram
criadas no Protegé utilizando códigos alfanuméricos e suas definições em português
e/ou inglês foram criadas como anotações. Quando aplicável, os conceitos também
foram mapeados com entradas do Systematized Nomenclature of Medicine
(SNOMED) e da Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS).
A SNOMED é uma terminologia internacional extremamente abrangente,
pensada para o domínio da saúde, com objetivo de fornecer uma linguagem comum
entre os diferentes prestadores e unidades de atendimento. Ela foi incluída na
ontologia OBaS para permitir maior interoperabilidade com outros sistemas. Já a
TUSS tem como objetivo padronizar todos os códigos e as nomenclaturas dos
procedimentos médicos e foi incluída para permitir a operabilidade com os dados
administrativos da operadora de plano de saúde, que são baseados na TUSS.
A Figura 28 mostra um exemplo com a classe “cirurgião bariátrico”, que é uma
subclasse de “profissional de saúde”.
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Figura 28 – Exemplo de classe

Fonte: Autoria própria (2021)

A ontologia desenvolvida possui 1268 axiomas, 195 classes, 11 object
properties e 44 data properties, conforme Figura 29. Todas essas métricas foram
medidas sem contar as ontologias importadas (a BFO e a OGMS).
Figura 29 – Métricas da ontologia antes da instanciação

Fonte: Autoria própria (2021)
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6.6.2 Instanciação da ontologia
A seguir foi realizada a subetapa de instanciação da ontologia. Para isso, foram
montados 2 conjuntos de regras de mapeamento entre as bases de dados relacionais
e o conjunto de triplas.
Esses conjuntos totalizaram 32 regras de mapeamento. O primeiro conjunto de
regras importou dados dos laudos médicos. O segundo conjunto de regras importou
dados administrativos.
Nesse primeiro conjunto de regras, a primeira regra importou os dados dos
pacientes. O seu template de triplas, na sintaxe Turtle, está ilustrado no Quadro 5.
Quadro 5 – Exemplo de template de triplas
Núm. da
linha
1

Linha de código
:paciente_{id_usuario_curta} a :Paciente;

2

:identificação-do-paciente {id_usuario_curta};

3

:imc-do-paciente {imc};

4

:tem-idade {idade};

5

:teve-anos-de-falha-no-tratamento-clínico {tempo_falha};

6

rdfs:label "Paciente n. {id_usuario_curta}"^^xsd:string.
Fonte: Autoria própria (2020)

Na linha 1 do código, a ID do paciente (id_usuario_curta) é mapeada para criar
uma instância da classe Paciente. Na linha 2, essa instância é mapeada para uma
data property chamada identificação-do-paciente, com o valor da ID do paciente
(id_usuario_curta). Na linha 3, essa instância é mapeada para outra data property
chamada imc-do-paciente, com o valor de IMC do paciente. As linhas 4 e 5 seguem a
mesma lógica da linha 3, mas para as variáveis de idade e tempo de falha no
tratamento clínico. Por fim, na linha 6, a instância é mapeada para uma annotation
property, que cria o label usado para identificar a instância de uma forma facilmente
legível.
O template modela quais são as triplas que são criadas, baseadas nas variáveis
retornadas pela consulta SQL a seguir.
SELECT executante
FROM dados_unimed.dados_admin
WHERE especialidade LIKE '%endocrino%'
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A seguir existiram duas regras para determinar se o paciente era tabagista ou
usuário de drogas. Depois se importaram dados dos profissionais de saúde, das
consultas pré-operatórias, exames pré-operatórios e comorbidades do paciente.
No segundo conjunto de regras, importou-se dados dos profissionais de saúde,
de consultas pré-operatórias e de exames pré-operatórios. O objetivo foi
complementar os dados dos laudos, pois alguns dos dados estavam somente no
banco administrativo, ou somente no banco de laudos. Por exemplo, a regra a seguir
importa os dados dos cirurgiões bariátricos.
:OBAS_22000_{executante} a :cirurgiao ;
Identificação-do-profissional-de-saude
rdfs:label

"Médico

{executante}

endocrinologista

;
cód.

{executante}"^^xsd:string.
E a consulta SQL correspondente é a seguinte.
SELECT executante
FROM dados_unimed.dados_admin
WHERE

especialidade

LIKE

'%médico

cirurgião

geral%'

OR

especialidade LIKE '%médico cirurgião do aparelho digestivo%'
Todas as triplas geradas pelas regras do Ontop foram materializadas na
ontologia, a fim de permitir que as regras semânticas fossem executadas a seguir.
Isso materializou 22.744 triplas.
Após a instanciação com o Ontop, a ontologia desenvolvida possui mais de 26
mil axiomas, 211 classes, 11 object properties e 44 data properties, conforme Figura
30. Isso ainda sem contar as ontologias importadas (a BFO e a OGMS).
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Figura 30 – Métricas da ontologia após a instanciação

Fonte: Autoria própria (2021)

6.7 Desenvolvimento das regras semânticas
A próxima etapa do método realizada foi o desenvolvimento das regras
semânticas. Essa etapa é dividida em três subetapas: a criação das regras que tem
consenso, a criação das regras de cada especialista e a consolidação das regras.

6.7.1 Criação das regras que têm consenso
Conforme descrito anteriormente, houve uma grande variação entre as
respostas dos vários especialistas entrevistados. Portanto, nessa subetapa a única
regra que foi criada se refere às diretrizes para liberação do convênio, que todos os
profissionais entrevistados concordaram. Essa regra tem a seguinte lógica.
Se:
-

Paciente tem IMC > 40 ou (IMC > 35 com comorbidades*);
e
- Paciente teve falha no tratamento clínico por pelo
menos dois anos; e
- Paciente teve consultas com psicólogo, nutricionista,
cirurgião e endocrinologista
Então:
Paciente é aprovado pelas diretrizes.
É importante ressaltar a questão de o paciente ter comorbidades. As diretrizes
especificam que o paciente deve ter duas ou mais comorbidade. Entretanto, devido à
característica lógica de “mundo aberto” da ontologia, o Protégé não consegue
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facilmente inferir quantidade. Desse modo, a condição “se” foi simplificada para
verificar apenas se havia uma comorbidade associada ao paciente.
Além disso, nessa subetapa foi necessário criar regras semânticas auxiliares.
Essas regras auxiliares foram criadas para dar suporte às regras principais, pois o
motor de inferência usado no Protegé teve problemas de performance quando as
regras semânticas se tornavam muito complexas. O uso de regras auxiliares permitiu
criar regras mais simples ao as “quebrar” em várias regras menores.
Sendo assim, essas regras auxiliares servem para confirmar se o paciente fez
uma consulta com uma profissional de saúde de determinada especialidade, por
exemplo, médico endocrinologista. Esse conjunto de regras auxiliares possui 6 regras,
uma para cada especialidade profissional.

6.7.2 Criação das regras para cada especialidade
Nessa subetapa, foram criados 12 conjuntos de regras, correspondentes a 2
regras (recomendação e risco) dos 6 profissionais de saúde. Isso totalizou 24 regras
semânticas. Essas regras individuais têm por objetivo gerar uma pontuação de 1 a 5,
de forma a simular a pontuação dada durante as entrevistas. Por exemplo, a regra do
cirurgião bariátrico tem a seguinte lógica:
Se:
-

IMC <50 e IMC >35; e
Fez exames de raio-x do tórax, endoscopia e
ultrassom; e
Teve consultas com cardiologista e pneumologista.

Então:
Tem nível de recomendação do cirurgião maior ou igual a 5.
Regras semelhantes foram criadas para avaliar o nível de risco para a cirurgia
de cada paciente de acordo com cada profissional. O conjunto completo de regras
semânticas para cada especialidade estão listadas de forma legível no Apêndice A.
A Figura 31 mostra um exemplo de como ficaram as regras SWRL no plugin
SWRLTab. Conforme explicado anteriormente, nas regras semânticas é necessário
utilizar o código da IRI da classe (no formato OBAS_*), não o label da classe, que é
legível por humanos.
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Figura 31 – Exemplo da tela do plugin SWRLTab

Fonte: Autoria própria (2021)

O conjunto completo de regras semânticas em formato SWRL está disponível
junto com a ontologia no link <https://github.com/glaubernunes/ontology-for-bariatricsurgery>.
As regras semânticas foram processadas com reasoner Pellet do Protégé, pois
ele é um dos poucos reasoners que suporta regras SWRL. O reasoner Drools também
suporta regras SWRL, mas ele causa alguns problemas por fazer várias inferências
triviais. Por exemplo, o Drools infere que todas as classes são uma subclasse das
classes principais, o que “quebra” a hierarquia de classes mostrada na interface do
Protégé. Essas regras semânticas demoraram em média 3 minutos e 40 segundos
para serem processadas pelo reasoner Pellet.

6.7.3 Consolidação das regras semânticas
Para a subetapa de consolidação das regras semânticas, aplicou-se as somas
das notas de recomendação das regras semânticas referentes a cada profissional de
saúde. Não seria possível atribuir pesos diferentes a cada profissional, pois não há
uma autoridade no time para decidir os pesos. A mesma lógica foi aplicada para as
regras de risco dos pacientes.
Após isso, o resultado da classificação de todos os pacientes pelas regras
semânticas foi compilado, conforme Figura 32 e Figura 33. As notas de corte entre
baixa, média e alta recomendação e entre baixo e alto risco foram decididas através
da análise da Figura 33, onde a maioria dos pacientes se concentrou na área próxima
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à soma de recomendação 17 e soma do risco 9. Dessa forma, pode-se notar que a
maioria dos pacientes é classificado como baixo risco e média recomendação.
Figura 32 – Resultado da classificação pelas regras semânticas
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Fonte: Autoria própria (2021)

Figura 33 – Comparação do risco e recomendação
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Fonte: Autoria própria (2021)

6.8 Validação do modelo desenvolvido
Para a validação do modelo desenvolvido, foram utilizadas duas frentes de
avaliação: a avaliação do modelo ontológico e a avaliação das classificações das
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regras semânticas. O processo de avaliação foi inspirado nos trabalhos de
Najafabadipour et a.l (2020) e Jaulent e Alecu (2009).

6.8.1 Avaliação do modelo ontológico
A primeira frente de avaliação mediu o desempenho da ontologia desenvolvida
em representar de forma adequada o domínio de cirurgia bariátrica. Sendo assim, o
modelo ontológico poderia ter apresentado quatro problemas: termos faltantes, erros
taxonômicos de hierarquia, conceitos incompletos e relações semânticas faltantes.
Para essa avaliação, foram realizadas entrevistas com especialistas na área de
cirurgia bariátrica. Essas entrevistas ocorreram dentro do contexto da pesquisa de
iniciação científica de Silva, Tonon e Teixeira (2021). Os especialistas foram
entrevistados virtualmente e apresentados à ontologia desenvolvidas. Então eles
foram questionados se havia conceitos faltantes ou incorretos e propuseram
sugestões ou correções.
Foram conduzidos questionários com quatro especialistas em cirurgia bariátrica
e obesidade. O pequeno número de participantes se deu pelo critério de inclusão, isto
é, ter conhecimento no domínio do estudo. Não houve resistência quanto à aceitação
de participação, a principal dificuldade foi selecionar participantes que conhecessem
o ambiente em estudo e ter disponibilidade de tempo para responder o questionário.
Quanto à área de atuação, haviam dois médicos especialistas em cirurgia bariátrica,
um profissional da nutrição e um da educação física. Todos os participantes tinham
mais que cinco anos de experiência na área da saúde, sendo dois com doutorado
completo, um com doutorado em andamento e um com especialização completa. Dois
atuam na rede pública hospitalar e dois na privada.
A participação dos especialistas permitiu promover melhorias no modelo
ontológico proposto inicialmente. Todas essas melhorias foram incorporadas ao
modelo ontológico descrito na seção anterior.
Na classe Profissional de Saúde, foi sugerido colocar o profissional
fisioterapeuta em básico do pré-cirúrgico, uma vez que, o preparo pulmonar a partir
das sessões da fisioterapia é um protocolo básico na fase do pré-operatório. Além
disso, foi sugerido incluir o educador físico no profissional básico do pós- cirúrgico, já
que a musculação assistida é fundamental para amenizar a possível perda de massa
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magra. Um participante destacou que o ginecologista não entra na equipe de rotina,
apenas em casos que a equipe médica julgue necessário.
Na classe de Exames, um participante destacou que normalmente não é
necessário densitometria e que é comum solicitar exames de função tireoidiana e
função renal. Na classe de Complicações da Cirurgia, foi sugerido incluir achados
clínicos frequentes no pós operatório como a queda capilar intensa, dentes
quebradiços, alcoolismo, emese, hérnia incisional, dentre outros. Na classe de
Materiais Cirúrgicos, foi sugerida a inclusão do conceito pinças laparoscópicas. Já na
classe de Tratamentos Terapêuticos, foi relatada a necessidade de incluir técnicas que
também vem sendo utilizadas como plasma de argônio endoscópico e sutura
endoscópica.

6.8.2 Avaliação da classificação das regras semânticas
A segunda frente de avaliação mediu a capacidade do modelo ontológico de
acordo com dois critérios: a) classificar corretamente a trajetória do paciente; e b)
classificar corretamente o risco do paciente. No primeiro critério, para os pacientes
com a trajetória boa, o modelo ontológico deve classificar a trajetória como boa; já os
pacientes que têm trajetória ruim, o modelo ontológico deve classificar como ruim. No
segundo critério, os pacientes classificados pelos especialistas como alto risco para a
cirurgia devem ser classificados como alto risco; do mesmo modo para baixo e médio
riscos. Lembrando que esse risco representa a chance de complicações após a
cirurgia bariátrica.
Esses dois critérios foram julgados por meio da comparação da classificação
realizada manualmente por especialistas profissionais da UNIMED (e assim
consideradas como uma classificação correta) com a classificação obtida com a
ontologia.
Com base nessa comparação, foi calculada a sensibilidade e especificidade do
modelo desenvolvido. A sensibilidade é capacidade da ontologia de identificar
corretamente as trajetórias “boas” ou “ruins” do tratamento. Ela é a proporção de
trajetórias “boas” do tratamento que a ontologia indica como sendo “boas”. Por
exemplo, uma sensibilidade de 100% indica que a ontologia classificou corretamente
100% das etapas “boas” ou “ruins” do tratamento, significando que todos os pacientes
que deveriam ser classificados com uma trajetória “ruim” foram de fato classificado
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como trajetória “ruim” Já a especificidade é a capacidade da ontologia de identificar
as etapas “ruins” do tratamento, medindo a cobertura da ontologia. A especificidade
mostra se algum paciente que deveriam ser classificados como uma trajetória “ruim”
foi incorretamente classificado como “boa”. Por exemplo, uma especificidade de 100%
indica que a ontologia classificou 100% corretamente como sendo trajetórias “ruins”
ou “boas” do tratamento. A mesma análise de sensibilidade e especificidade foi
desenvolvida para o critério da classificação de risco do paciente.
A sensibilidade foi calculada com a equação (3) e a especificidade com a
equação (4), onde TP são os verdadeiros positivos, TN os verdadeiros negativos, FP
os falsos positivos e FN os falsos negativos. Essas equações são definidas por
Sokolova e Lapalme (2009).
𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

(3)

𝑇𝑁
𝐹𝑃 + 𝑇𝑁

(4)

Quanto mais próximos os valores de sensibilidade e especificidade calculados
estão de 100%, mais o resultado se aproxima do ideal. No caso desta pesquisa, a
avaliação vai de 1 a 5, o que exige um pequeno ajuste no cálculo da sensibilidade e
especificidade (SOKOLOVA; LAPALME, 2009). Primeiramente, foi calculada a matriz
de confusão das classificações de recomendação dos pacientes, conforme Tabela 2.
Essa matriz compara a classificação dos pacientes pelas regras semânticas com a
classificação real dos pacientes.
Tabela 2 – Matriz de confusão da recomendação
Classificação prevista (regras)

Classificação
atual
(gabarito)

1

2

3

4

5

1

22

0

0

0

0

2

0

3

0

0

1

3

1

0

2

1

1

4

0

0

0

9

1

2
0
0
Fonte: Autoria própria (2021)

2

15

5

A seguir, foram calculados os verdadeiros positivos, falsos negativos, falsos
positivos e verdadeiros negativos das classificações de recomendação, que por sua
vez foram usados para calcular a sensibilidade e especificidade, conforme Tabela 3.
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Pode-se notar que a especificidade do modelo ficou acima de 90% para todas as
categorias. Entretanto, a sensibilidade ficou acima de 90% apenas para as categorias
1 e 4. Isso se deve principalmente ao pequeno número de pacientes nas categorias
2, 3 e 5. Isso significa que mais de 90% dos pacientes classificados pelas regras
dentro dessas duas categorias realmente pertenciam a essas duas categorias.
Tabela 3 – Sensibilidade e especificidade da recomendação
Classificação prevista (regras)
1

2

3

4

5

Verdadeiros positivos

22

3

2

9

15

Falsos negativos

0

1

3

1

4

Falsos positivos

3

0

0

3

3

Verdadeiros negativos

35

56

55

47

38

Sensibilidade

100%

75%

40%

90%

79%

92%
100%
100%
Fonte: Autoria própria (2021)

94%

93%

Especificidade

Da mesma forma, foi calculada a matriz de confusão das classificações de risco
dos pacientes, conforme Tabela 4. Assim como a Tabela 2, essa matriz compara a
classificação dos pacientes pelas regras semânticas com a classificação real dos
pacientes. Pode-se notar que apenas um pequeno número de pacientes não foi
classificado corretamente pelas regras semânticas.
Tabela 4 – Matriz de confusão do risco
Classificação prevista (regras)

Classificação
atual
(gabarito)

1

1
24

2
1

3
1

4
0

5
0

2

1

15

0

0

0

3

2

1

7

0

0

4

0

0

0

6

0

5

1

0

0

0

1

Fonte: Autoria própria (2021)

A seguir, foram calculados os verdadeiros positivos, falsos negativos, falsos
positivos e verdadeiros negativos das classificações de risco, que por sua vez foram
usados para calcular a sensibilidade e especificidade, conforme Tabela 3. Pode-se
notar que, novamente, a especificidade ficou próxima ou acima de 90% em todas as
categorias. Entretanto, a sensibilidade só ficou acima de 90% nas categorias 1, 2 e 4.
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Da mesma forma que na classificação de recomendação, isso se deve principalmente
ao pequeno número de pacientes nas categorias 3 e 5.
Tabela 5 – Sensibilidade e especificidade do risco
Classificação prevista (regras)
1

2

3

4

5

Verdadeiros positivos

24

15

7

6

1

Falsos negativos

2

1

3

0

1

Falsos positivos

4

2

1

0

0

Verdadeiros negativos

30

42

49

54

58

Sensibilidade

92%

94%

70%

100%

50%

88%
95%
98%
Fonte: Autoria própria (2021)

100%

100%

Especificidade

Dessa forma, o modelo construído com suas regras semânticas a partir do
conhecimento mapeado permitiu classificar o nível de recomendação e risco dos
pacientes de uma forma satisfatória, validando o método MultiOnto proposto pela
pesquisa.
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A obesidade é uma doença e a sua prevalência tem aumentado em boa parte
do mundo nos últimos anos. Seu tratamento é complexo e deve envolver uma equipe
multidisciplinar de profissionais de saúde. Entre os tratamentos para obesidade grave,
destaca-se a cirurgia bariátrica, porém essa cirurgia envolve alguns riscos e os
profissionais de saúde devem avaliar o histórico completo do paciente.
Apesar disso, os dados dos pacientes muitas vezes estão em “silos de dados”,
com bases de dados e vocabulários distintos. A tecnologia de ontologias pode resolver
esse problema, porém não foi encontrada uma ontologia existente sobre o domínio de
cirurgia bariátrica. Desenvolver uma ontologia sobre esse domínio seria uma opção
interessante.
Entretanto, não foi encontrado na literatura um método para desenvolver
ontologias que considerasse a heterogeneidade de fontes de dados e tipos de
conhecimentos dentro de um mesmo domínio. Sendo assim, esta pesquisa propôs um
novo método para construir uma ontologia em domínios com essas características.
Esse método foi nomeado de MultiOnto (Multi Criterium – Multidisciplinary
Teams Ontology). Ele foi dividido em três submétodos: um para aquisição e
representação do conhecimento científico, um para aquisição e representação do
conhecimento empírico e um para o desenvolvimento das regras semânticas. O
método se baseia em revisão da literatura científica, análise de bases de dados
existentes sobre o domínio e entrevistas com especialistas no domínio. A ordem das
etapas realizada no método é importante para maximizar a aquisição do conhecimento
e otimizar o tempo dos especialistas entrevistados.
Para validar que o método proposto é ‘implementável’ e atende aos objetivos,
ele foi aplicado em um estudo de caso no domínio da cirurgia bariátrica. Na etapa de
aquisição do conhecimento empírico, utilizou-se dados de utilização e de exames de
pacientes reais da UNIMED do Estado do Paraná. Além disso, foram entrevistados 6
profissionais de áreas relacionadas à obesidade e cirurgia bariátrica. Eles
responderam perguntas sobre 50 pacientes fictícios candidatos à cirurgia bariátrica e
os classificaram de acordo com o nível de recomendação para a cirurgia e o risco para
a cirugia.
A ontologia construída foi nomeada de Ontology for Bariatric Surgery (OBaS).
Ela está disponível no link <https://github.com/glaubernunes/ontology-for-bariatric-
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surgery>. Ela permitiu uma visão integrada do histórico de pacientes candidatos à
cirurgia bariátrica e pode auxiliar os profissionais de saúde na tomada de decisão
sobre a cirurgia. A OBaS usou como base a Ontology for General Medical Science
(OGMS), que por sua vez tem como base a Basic Formal Ontology (BFO), permitindo
a interoperabilidade com outros modelos ontológicos.
A ontologia desenvolvida possui mais de 26 mil axiomas, 211 classes, 11 object
properties e 44 data properties. Durante a etapa de instanciação da ontologia, foram
criadas 32 regras de mapeamento no plugin Ontop, que materializou 22 mil triplas. A
ontologia também possui 44 regras semânticas para classificação dos pacientes de
acordo com o nível de recomendação para cirurgia e risco para cirurgia. A
especificidade das regras foi próxima ou acima de 90% em todas as categorias. Já a
sensibilidade ficou acima de 90% para as categorias com maior número de pacientes.
Por meio desse estudo de caso, foi possível perceber que o método proposto
atende aos objetivos de forma satisfatória, conseguindo capturar tanto o
conhecimento científico como o conhecimento empírico em um modelo ontológico.
Além disso, o método permite desenvolver ontologias que integram fontes de dados
heterogêneas. Isso realça a utilidade que o método tem para desenvolver ontologias
e regras semânticas. Essa ontologia pode ser usada para resolver desafios em
diversos domínios, devido a sua flexibilidade de expansão e possibilidade de se
manter os dados originais na sua estrutura original. A integração dessa ontologia com
dados de cirurgias bariátricas do SUS poderia ser feita em um trabalho futuro, se os
dados abertos assim permitirem.
Enfim, espera-se que o método desenvolvido possa ser utilizado para
aplicações futuras que envolvam heterogeneidade de fontes de dados e tipos de
conhecimento, aprimorando assim a representação do conhecimento utilizando a
computação e melhorando a qualidade dos artefatos desenvolvidos.
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APÊNDICE A - Regras semânticas para cada especialidade
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Regras de Recomendação para Cirurgia Bariátrica

Profissional
entrevistado
Cirurgião

Regra semântica
Se:
-

Endocrinologista 1

IMC <50 e IMC >35; e
Fez exames de raio-x do tórax, endoscopia e
ultrassom; e
Teve consultas com cardiologista e pneumologista.

Então:
Tem nível de recomendação do cirurgião maior ou igual
a 5.
Se:
IMC > 40 ou (IMC > 35 com comorbidade); e
Teve falha no tratamento clínico;
Fez exames de endoscopia, ultrassom e ECG.
Então:
Tem nível de recomendação do endocrinologista maior
ou igual a 5.
Se:
IMC > 40 ou (IMC > 35 com comorbidade); e
Teve falha no tratamento clínico;
Fez exames de endoscopia, ultrassom e ECG; e
Então:
Tem nível de recomendação do endocrinologista maior
ou igual a 3.
Se:

Nutricionista

IMC > 35; e
Fez exames de endoscopia e ECG; e
Então:
Tem nível de recomendação do endocrinologista maior
ou igual a 2.
Se:
IMC > 37 com comorbidades; e
Teve falha no tratamento clínico
Então:
Tem nível de recomendação do nutricionista maior ou
igual a 5.
Se:
IMC > 35 com comorbidades e
Teve falha no tratamento clínico
Então:
Tem nível de recomendação do nutricionista maior ou
igual a 4.
Se:
-

Profissional
de
educação física

IMC > 35 com comorbidades

Então:
Tem nível de recomendação do nutricionista maior ou
igual a 2.
Se:
IMC <50
Então:
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Endocrinologista 2

-

Tem nível de recomendação da educação física maior
ou igual a 3.

-

(IMC >35 e diabetes) ou

-

(IMC > 35, com várias comorbidades e tabagista) e
teve falha no tratamento clínico

Se:

Então:
Tem nível de recomendação do endocrinologista maior
ou igual a 5.
Se:
IMC >35 e sem comorbidades; e
Teve falha no tratamento clínico
Então:
Tem nível de recomendação do endocrinologista maior
ou igual a 4.
Se:
-

IMC >35 e sem comorbidades

Então:
Tem nível de recomendação do endocrinologista maior
ou igual a 3.
Se:

Enfermeiro

IMC >40
Então:
Tem nível de recomendação do endocrinologista maior
ou igual a 5.
Se:
IMC >38 com comorbidades; e
Teve falha no tratamento clínico por dois anos
Fez exames de raio-x do tórax, endoscopia e
ultrassom; e
Teve consultas com cardiologista, pneumologista e
endocrinologista.
Então:
Tem nível de recomendação do enfermeiro maior ou
igual a 5.
Se:
-

IMC >38 com comorbidades; e
Teve falha no tratamento clínico por dois anos
Fez exames de raio-x do tórax, endoscopia e
ultrassom; e
Teve consultas com cardiologista e pneumologista.

Então:
Tem nível de recomendação do enfermeiro maior ou
igual a 4.
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Regras de Risco para Cirurgia Bariátrica

Profissional
entrevistado
Cirurgião
bariátrico

Regra semântica
Se:
IMC >50
Então:
Tem risco para cirurgia pelo cirurgião maior ou igual
a 4.
Se:

Endocrinologista
1

Idade > 55 e
Tem diabetes e hipertensão
Então:
Tem risco para cirurgia pelo cirurgião maior ou igual
a 3.
Se:
IMC >39 e
Tem diabetes
Então:
Tem risco para cirurgia pelo endocrinologista 1 maior
ou igual a 2.
Se:
Tem dependência de drogas
Então:
Tem risco para cirurgia pelo endocrinologista 1 maior
ou igual a 2.
Se:
-

Nutricionista

Idade > 60

Então:
Tem risco para cirurgia pelo endocrinologista 1 maior
ou igual a 2.
Se:
IMC >40,1
Então:
Tem risco para cirurgia pelo nutricionista maior ou
igual a 3.
Se:

Educador físico

Existe
Então:
Tem risco para cirurgia pelo nutricionista maior ou
igual a 2.
Se:
Idade >= 60
Então:
Tem risco para cirurgia pelo ed. fisica maior ou igual
a 5.
Se:
Então:

IMC >55

118

-

Tem risco para cirurgia pelo ed. fisica maior ou igual
a 4.

-

Idade > 40

Se:
Então:
Tem risco para cirurgia pelo ed. fisica maior ou igual
a 3.
Se:
Tem diabetes
Então:
Tem risco para cirurgia pelo ed. fisica maior ou igual
a 3.
Se:
-

Idade > 35

Então:
Tem risco para cirurgia pelo ed. fisica maior ou igual
a 2.
Se:

Endocrinologista
2

Tem hipertensão
Então:
Tem risco para cirurgia pelo ed. fisica maior ou igual
a 2.
Se:
Idade >= 60
Então:
Tem risco para cirurgia pelo endocrinologista 2 maior
ou igual a 4.
Se:
Fez cintilografia
Então:
Tem risco para cirurgia pelo endocrinologista 2 maior
ou igual a 3.
Se:

Enfermeiro

É tabagista
Então:
Tem risco para cirurgia pelo endocrinologista 2 maior
ou igual a 2.
Se:
IMC >43,5
Então:
Tem risco para cirurgia pela enfermagem maior ou igual
a 4.
Se:
IMC >41,9
Então:
Tem risco para cirurgia pela enfermagem maior ou igual
a 3.
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Seção I: Sobre o perfil do respondente
1. Qual seu nome, idade e formação acadêmica?
2. Qual sua área de atuação profissional? Você atua na rede pública ou rede
complementar? Ou nas duas?
3. Quantos anos de experiência profissional você tem?
4. Qual sua proximidade/relação com a área de cirurgia bariátrica e obesidade?
Seção II: Candidatos fictícios à cirurgia bariátrica
Para cada candidato, classifique quanto você recomendaria a cirurgia bariátrica para
os seguintes pacientes, numa escala de 1 (fracamente recomendado) até 5
(altamente recomendado)? Qual o risco do paciente? Justifique.
1. “Paciente feminino, 44 anos, com obesidade grau III (IMC 41,2) e falha no
tratamento clínico por 2 anos. Apresenta hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, esteatose hepática moderada e
depressão estável em tratamento. Realizou consultas pré-operatórias com
médico cirurgião, endocrinologista, psiquiatra, cardiologista, fisioterapeuta,
psicólogo e nutricionista. Realizou exames laboratoriais, raio-x de tórax,
eletrocardiograma, ecocardiograma e ultrassonografia de abdome total, mas
não realizou endoscopia digestiva alta.”
Seção III: Perguntas gerais
1. Colocar em ordem por prioridade para recomendar a cirurgia.
a. IMC
b. Idade
c. Histórico da doença obesidade
d. Resultados de exames
e. Resultados de consultas com especialistas
2. Qual a importância de exames de densitometria óssea e espirometria (ou
polissonografia)?
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