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Resumo. Embora exista uma evolução recente dos padrões para modelagem de Prontuários Eletrônicos
do Paciente (PEPs), bem como dos sistemas de organização do conhecimento (KOS – Knowledge Organization
Systems), problemas relacionados à qualidade de dados, ao reúso de modelos, à recuperação de informações e à
interoperabilidade semântica ainda persistem. Tais problemas se tornam ainda mais claros em PEPs de áreas
especializadas, como a oncologia pediátrica. Assim, este trabalho propõe o BioFrame, um framework semântico
para modelagem de PEPs para a oncologia pediátrica, utilizando especificações internacionais para descrição e
armazenamento de PEPs, bem como para descrição semântica dos seus conteúdos. Para a elaboração do
framework foram realizadas revisões sistemáticas, e, a partir delas, ele foi aprimorado em um processo iterativo
com base em estudos empíricos em colaboração com um hospital especializado em oncologia pediátrica.
Destaca-se o uso da estrutura do padrão internacional OpenEHR, do sistema CKM e da modelagem dos
arquétipos, bem como a adoção de padrões internacionais de KOS, tais como o UMLS, OBO Ontologies e
ontologias do BioPortal. O framework proposto foi aplicado no contexto de conteúdos sobre nutrição em
oncologia pediátrica. Os resultados com a nutrição e os formulários de primeira consulta em oncologia pediátrica
destacam a viabilidade da proposta e apresentam evidências iniciais da capacidade do framework em aprimorar
o reúso, a interoperabilidade semântica e a qualidade dos dados.
Palavras-chave: Prontuários Eletrônicos do Paciente; Interoperabilidade Semântica; Sistemas de Organização
do Conhecimento; Ontologias Web.

Abstract: Although there is a recent advance of standards for modeling Electronic Health Records
(EHRs), as well as Knowledge Organization Systems (KOS) evolution, problems related to data quality, model
reuse, information retrieval and semantic interoperability still persist. Such problems become even clearer in
EHRs of specialized areas, such as pediatric oncology. Thus, this work proposes a framework to model semantic
EHRs for pediatric oncology, using international specifications for description and storage of EHRs, as well as
for the semantic description of their contents. Aiming to develop the framework, we carried out systematic
reviews, in sequence the framework was improved in an iterative process based on empirical studies in
collaboration with a hospital specialized in pediatric oncology. To this end, we used the structure of the
international standard OpenEHR, the CKM system and the modeling of archetypes, as well as the adoption of
international KOS standards, such as UMLS, OBO Ontologies and ontologies of BioPortal. The proposed
framework was applied in the context of nutrition in pediatric oncology. Results with nutrition and first
appointment in pediatric oncology forms point to the feasibility of the proposal and provide initial evidences of
the framework’s capacity of improving reuse, semantic interoperability, and data quality.
Keywords: Electronic Health Record; Semantic Interoperability; Knowledge Organization Systems; Web
Ontologies
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ADL
AM
AQL
BCE
BioPortal

CCOW
CDA
CDSS
CEN
CFM
ChEBI
CID
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CNN
CSS
CTI
CUI
DAVID
DEGs
DO
EHR
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ES
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- Archetype Definition Language – Linguagem de Definição de Arquétipo
- Archetype Model – Modelo de Arquétipo
- Archetype Querying Language – Linguagem de Consulta de Arquétipos
- Boundary, Control, Entity – Fronteira, Controle e Entidade, estilo arquitetural
em três (3) camadas
- Portal da Web de ontologias biomédicas para auxiliar no gerenciamento e na
análise de dados derivados de experimentos. O BioPortal é um repositório e
sistema de desenvolvimento e visualização uniforme para ontologias biomédicas
fornecido pelo National Center for Biomedical Ontology (NCBO)
- Clinical Context Object Workgroup – Grupo de trabalho de objetos de contexto
clínico
- Clinical Document Architecture – Arquitetura de Documento Clínico
- Clinical Decision Support System – Sistema de Apoio à Decisão Clínica
- European Committee for Standardization – Comitê Europeu para Padronização
- Conselho Federal de Medicina
- Chemical Entities of Biological Interest – Entidades Químicas de Interesse
Biológico
- Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(também conhecida como Classificação Internacional de Doenças – CID 10), é
publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar a
codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde
- Clinical Knowledge Manager – Gerente de Conhecimento Clínico do
OpenEHR
- Convolational Neural Network – Redes Neurais Convolucionais
- Cascading Style Sheets – Folhas de Estilo em Cascata
- Centro de Tecnologia da Informação
- Concept Unique Identifier – Identificador Exclusivo de Conceito
- Concept Unique Identifiers – Identificadores Exclusivos de Conceito
- Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery – Banco de
dados para anotação, visualização e descoberta integrada
- Differentially Expressed Gene – Genes Expressos Diferencialmente
- Disease Ontology – Ontologia de Doenças
- Electronic Health Record – Prontuário Eletrônico do Paciente
- Ewing’s Sarcoma – Sarcoma de Ewing
- Food and Drug Administration – Administração de Alimentos e Medicamentos
- Fast Healthcare Interoperability Resources é um padrão que descreve formatos
e elementos de dados e uma interface de programação de aplicativo para troca
de registros eletrônicos de saúde. O padrão foi criado pela organização de
padrões de saúde Health Level Seven International
- Food and Drug Administration – Administração de Alimentos e
Medicamentos.
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FMT
FSN
GO
HIMSS
HITSP
HL7

HLGT
HLT
HTML
IA
ICC
ICD
ICGC
IDs
IEEE

IHE
IHTSDO

IMI
ISO

JS
JSON
KEGG
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- Federal Medication Terminologies – Terminologias de medicamentos federais
- Fully Specified Name – Nome totalmente especificado
- Gene Ontology – Ontologia Genética
- Health Information and Management Systems Society – Sociedade de Sistemas
de Informação de Saúde e Gestão
- Health Level Seven International (HL7) – Nível de Saúde Sete Internacional
(HL7) é uma organização de desenvolvimento de padrões, sem fins lucrativos,
dedicada a fornecer um quadro abrangente e padrões relacionados para troca,
integração, compartilhamento e recuperação de informações de saúde eletrônica
que suportam a prática clínica e a gestão, entrega e avaliação de serviços de
saúde
- High Level Group Terms (HLGT) – grupo de alto nível de termos
- High Level Terms (HLT) – termos de alto nível
- HyperText Markup Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto
- Inteligência Artificial
- Intrahepatic Cholangiocarcinoma (ICC) – Colangiocarcinoma Intra-Hepático
- International Classification of Diseases – Classificação Internacional de
Doenças
- International Cancer Genome Consortium – Consórcio Internacional para o
Genoma do Câncer
- Identification – Identificação
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Instituto de
Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos ou Instituto de Engenheiros
Eletrotécnicos e Eletrônicos ou IEEE é uma organização profissional sem fins
lucrativos fundada nos Estados Unidos. É a maior organização profissional do
mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade
- Integrating the Healthcare Enterprise – Padrão de Tecnologia de Informação
em Saúde, Interoperabilidade e Certificação
- International Health Terminology Standard Development Organization –
Organização Internacional de Desenvolvimento de Padrões de Terminologia de
Saúde
- Innovative Medicines Initiative – Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores
- ISO/TC 215 Health informatics/ Informática em Saúde – International
Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização)
– Padrão ISO para PEP
- JavaScript
- Javascript Object
- Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes – Enciclopédia de Genes e
Genomas, ou KEGG, é uma coleção de bancos de dados on-line que lidam com
genoma, vias metabólicas e substâncias químicas biológicas. O banco de dados
registra redes de interações moleculares nas células e variantes específicas a
determinados organismos
- Knowledge Organization Systems – Sistemas de Organização do
Conhecimento
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LLA

LLT
LOINC

MCTI
MedDRA
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MH
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NCBO

NCI
NCIm

NCIt
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- Leucemia Linfóide Aguda ou Leucemia Linfoblástica Aguda – é o câncer mais
comum na infância, ocorre quando uma célula de medula óssea desenvolve erros
no seu DNA
- Low Level Terms – termos de baixo nível
- Logical Observation Identifiers, Names, and Codes – Nomes e códigos de
identificadores de observação lógica é um banco de dados e padrão universal
para identificar observações de laboratórios médicos
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
- Medical Dictionary for Regulatory Activities – Dicionário Médico para
Atividades Regulatórias, Meddra, ou Dicionário Médico para Atividades
Regulamentares é um dicionário de terminologia médica internacional
clinicamente validado, Thesaurus, usado por autoridades reguladoras e a
indústria biofarmacêutica durante a indústria no processo regulatório, desde prémarketing (fase de pesquisa clínica 0 para a fase 3) até as atividades póscomercialização (Farmacovigilância ou Fase de Pesquisa Clínica 4), e para a
entrada de dados de segurança, recuperação, avaliação e apresentação
- Medical Subject Headings – é um sistema de metadados médicos em língua
inglesa dizendo respeito à nomenclatura e baseando-se na indexação de artigos
no campo das ciências da saúde. Foi uma iniciativa e é mantida pela Biblioteca
nacional de medicina dos USA. O MeSH apoia-se no sistema MEDLINEPubMed
- Main Headings – Cabeçalho principal do MeSH
- Model View Controller – Modelo Visão Controle é um padrão de projeto de
software, ou padrão de arquitetura de software, formulado na década de 1970,
focado no reúso de código e na separação de conceitos em três camadas.
- National Center for Biomedical Ontology – o Centro Nacional de Ontologia
Biomédica é um dos Centros Nacionais de Computação Biomédica e é
financiado pelo NIH (National Institutes of Health)
- National Cancer Institute – Instituto Nacional do Câncer (EUA)
- National Cancer Institute methesaurus – amplo mapeamento de termos em
conceitos de mais de 75 terminologias disponíveis, representando o mapeamento
de mais de 4 milhões de termos em 2 milhões de conceitos, permitindo,
consequentemente, a representação compartilhada dos seus significados. O
NCIm também oferece um recurso de referência rico para utilizadores que
procuram definições, sinônimos, códigos e outras informações
- National Cancer Institute thesaurus – referências terminológica e ontológica
para o NCI e parceiros. Possui todas as terminologias e ontologias utilizadas pelo
caCORE e caBIG para estabelecer a semântica dos dados (o NCIt está disponível
por meio do Metatesauro da UMLS)
- National Council for Prescription Drug Programs – Conselho Nacional para
Programas de Medicamentos Prescritos – o Conselho Nacional de Programas de
Medicamentos com Receita Médica dos Estados Unidos, com sede em
Scottsdale, Arizona, foi fundado em 1977 como a extensão de um Comitê Ad
Hoc de Medicamentos que fazia recomendações para o Código Nacional de
Medicamentos dos EUA
- National Drug File - Reference Terminology – Arquivo Nacional de
Medicamentos - Informações da fonte de terminologia de referência
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- National Library of Medicine – Biblioteca Nacional de Medicina
- Non-Stage Prognosticators – Prognósticos no não estágio
- Optimal Bayesian Filtering – Filtragem bayesiana ideal
- Open Biological and Biomedical Ontologies Format – é um grupo de pessoas
dedicadas a construir e manter as ontologias relacionadas às ciências da vida. A
OBO estabelece um conjunto de princípios para o desenvolvimento de ontologia
para criar um conjunto de ontologias de referência interoperáveis no domínio
biomédico
- Ontology Design Patterns – Padrões de Projeto de Ontologia
- Organização Mundial da Saúde
- é uma especificação padrão aberta em informática em saúde que descreve o
gerenciamento e o armazenamento, a recuperação e a troca de dados de saúde
em registros eletrônicos de saúde
- Web Ontology Language – Linguagem de Ontologia da Web
- Phenotypic Quality Ontology – Ontologia de qualidade fenotípica
- Prontuário Eletrônico do Paciente
- Problem-Oriented Medical Record – Prontuário Médico Orientado a
Problemas
- Preferred Term – Termos Preferidos
- Resource Description Framework – é um padrão de especificações da World
Wide Web Consortium (W3C) originalmente planejada como um modelo de
dados para metadados
- Resource Description Framework Schema – é um conjunto de classes e
propriedades RDF que formam uma extensão do vocabulário básico de RDF.
RDFS é usado para estruturar vocabulários RDF
- Retirement of Read Version 2 and Clinical Terms Version 3 – Padrão de
Informação 1552 e 1553 (desativado em 2018); solicitações de novos conceitos
devem ser enviadas por meio do menu de produtos SNOMED CT
- Reference Information Model – Modelo de Informação de Referência é um
componente da família de padrões HL7 V3. É a raiz de todos os modelos e
estruturas de informação desenvolvidos como parte do processo de
desenvolvimento V3
- Reference Model – Modelo de Referência OpenEHR
- Rich Release Format – Formato Rich Release, o navegador de subconjunto
RRF fornece aos usuários uma maneira fácil de pesquisar subconjuntos locais,
imprimir relatórios de conceito e visualizar as informações do arquivo RAW
para um conceito de UMLs específico
- Revisão Sistemática de Literatura
- Supplementary Concept Records – Registros de Conceito Suplementar
- Semantic Group – Grupos Semânticos
- SubHeadings – Subposição de cabeçalho MeSH
- Simple Knowledge Organization System – uma recomendação do W3C
projetada para representação de tesauros, esquemas de classificação,
taxonomias, sistemas de controle de autoridade ou qualquer outro tipo de
vocabulário controlado estruturado
xv

SN
- Semantic Network – Rede Semântica
SNOMED CT- SNOMED Clinical Terms é uma coleção processável por computador de termos
médicos, sistematicamente organizada, que fornece códigos, termos, sinônimos
e definições usados na documentação e nos relatórios clínicos
SO
- Sequence Ontology – Ontologia de Sequência, projeto de ontologia
colaborativa para a definição de características de sequência usadas em anotação
de sequência biológica; inicialmente desenvolvido pelo consórcio do gene
ontology
SOC
- System Organ Class – Classe de órgão do sistema
SQL
- Structured Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada é a
linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional
ST
- Semantic Type – Tipo Semântico
SVM
- Support Vector Machine – máquina de vetores de suporte é um conceito dado
a um conjunto de métodos de aprendizado supervisionado que analisa os dados
e reconhece padrões, usado para classificação e análise de regressão
TCGA
- The Cancer Genome Atlas – Atlas do Genoma do Câncer é um projeto, iniciado
em 2005, para catalogar mutações genéticas responsáveis pelo câncer, usando
sequenciamento do genoma e a bioinformática
UMLS
- Unified Medical Language System – Sistema Médico Unificado de Linguagem
é um Metatesauro, um compêndio de muitos vocabulários controlados nas
ciências biomédicas
UTS
- UMLS Terminology Services – Serviço de busca a terminologias UMLS
WGCNA
- Weighted Correlation Network Analysis – análise de rede de correlação
ponderada, também conhecida como análise de rede de co-expressão de genes
ponderada, é um método de mineração de dados amplamente utilizado,
especialmente para o estudo de redes biológicas baseadas em correlações entre
pares entre variáveis
WHO
- World Health Organization – Organização Mundial da Saúde
XML
- eXtensible Markup Language – é uma recomendação da W3C para gerar
linguagens de marcação para necessidades especiais. É um dos subtipos da
SGML (Standard Generalized Markup Language – Metalinguagem) capaz de
descrever diversos tipos de dados. Seu propósito principal é a facilidade de
compartilhamento de informações por intermédio da Internet
XQuery
- linguagem de consulta, com alguns recursos de programação, projetada para
consultas em coleções de dados em XML; semanticamente similar ao SQL
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1. Introdução
A evolução da tecnologia da informação possibilitou o armazenamento de grandes
volumes de dados em Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEPs). Embora exista uma
evolução recente dos padrões para modelagem de PEPs, bem como dos sistemas de
organização do conhecimento (KOS – Knowledge Organization Systems), problemas
relacionados à qualidade de dados, à recuperação de informações e à interoperabilidade
semântica ainda persistem. Tais problemas se tornam ainda mais claros em PEPs de áreas
especializadas, como a oncologia pediátrica. Portanto, se faz necessária a pesquisa por meios
para prover descrições e anotações padrões de PEPs considerando tanto os aspectos
sintáticos quanto os semânticos.
Especificações internacionais de registros em saúde, tais como o HL71 e o
OpenEHR2, foram desenvolvidas com o objetivo de prover maior padronização dos dados
armazenados, possibilitando melhorias na qualidade, na recuperação e na interoperabilidade
de informações contidas em PEPs. O OpenEHR, por exemplo, é uma especificação aberta e
padrão internacional para gestão e armazenamento, recuperação e troca de informação em
saúde. O modelo de informação do OpenEHR é composto por arquétipos e templates
reutilizáveis para descrição de registros de saúde (Hwang et al., 2010). Entretanto, tais
especificações não são suficientes do ponto de vista semântico, sendo necessário o uso
conjunto de KOS que especificam termos do domínio da saúde. Tais problemas se tornam
ainda mais evidentes em domínios especializados, como a oncologia pediátrica, que é o
domínio de aplicação deste trabalho.
Na área biomédica, há diversas terminologias, ontologias e outros KOS que focam
em representar a semântica do domínio de maneira padrão. O aumento do número de KOS
biomédicos implica aos sistemas de informação em saúde a necessidade de empregar mais
de um modelo, o que consequentemente gera um problema de integração e
interoperabilidade semântica (Farinelli & Almeida, 2014). O alinhamento de KOS, bem
como seu uso em conjunto com padrões de especificação de PEP, tem sido um desafio. Para

1
2

https://www.hl7.org/
https://www.openehr.org/
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tanto, se fazem necessárias pesquisas em áreas relacionadas, tais como Web Semântica,
Ontologias e Informática Médica.
O trabalho aqui apresentado consiste na pesquisa, no design e no desenvolvimento
de um framework para modelagem de PEPs com o objetivo de aprimorar o reúso de modelos,
a qualidade de dados e a interoperabilidade semântica. Tal framework é composto por um
processo de especificação de PEPs, modelos baseados em KOS da área biomédica alinhado
ao OpenEHR e conjunto de ferramentas para introduzir padronização e anotação semântica
a formulários de PEPs existentes.
O framework proposto foi aplicado a um estudo de caso, na especificação de
prontuários da nutrição em oncologia pediátrica em um hospital especializado. Os resultados
obtidos são apresentados nesta dissertação. De maneira geral, espera-se, com este trabalho,
contribuir para um melhor entendimento sobre a aplicação das tecnologias semânticas e os
padrões de modelagem em sistemas de informações, com foco principal na área médica.
1.1. Contexto e Motivação
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são grandes aliadas à
medicina baseada em evidências e personalizada. O uso correto de padrões de PEPs e KOS
é imprescindível para auxiliar na coleta, especificação, recuperação e análise dos dados do
paciente. Os PEPs podem ser utilizados, por exemplo, para apoiar a análise diagnóstica e a
definição de tratamentos visando maior qualidade no atendimento ao paciente. O que resulta,
por conseguinte, em uma melhor qualidade de vida e bem-estar.
A introdução de modelos baseados em KOS para anotação de PEPs pode trazer
diversas contribuições ao trabalhar aspectos semânticos para cada especialidade. Por
exemplo, é possível produzir modelos semânticos interoperáveis para anamnese, diagnóstico
inicial e apoio ao tratamento. Isso se faz ainda mais necessário em algumas especialidades
que demandam tratamentos longos e acompanhamento contínuo dos pacientes, tal como a
oncologia pediátrica. Neste domínio é possível, por exemplo, produzir modelos
interoperáveis e interpretáveis para as diversas fases do tratamento e do itinerário do
paciente, como para a nutrição do paciente com câncer, estudo de caso inicial deste trabalho.
A especialidade de oncologia pediátrica é um domínio desafiador para pesquisa em
tecnologias semânticas e informática médica. Um sistema de documentação assistido por
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computador, por exemplo, pode facilitar a documentação da oncologia pediátrica e oferecer
aos médicos apoio para o cálculo da quimioterapia. Para tanto, se faz necessário definir
arquétipos pela adição de itens de dados do tipo apropriado e vincular esses itens de dados a
códigos internos ou terminologias padrões, tal como SNOMED CT (Maserat et al., 2011).
O domínio da oncologia pediátrica é amplo por englobar diversas especialidades
com seus próprios KOS e padrões, bem como é complexo ao integrar tais especialidades em
tratamentos que requerem o acompanhamento do paciente por anos. Existem diversos tipos
e variações de câncer infantil e, ainda, um prontuário que contém um histórico abrangente,
detalhado e personalizado para cada paciente. Isso resulta, por exemplo, em vários
vocabulários e ontologias para os tipos de câncer e de especialidades envolvidas no
tratamento, necessitando, assim, de meios para possibilitar seu alinhamento e sua
especificação de anotações semânticas sem ambiguidades e interoperáveis. Portanto, esta
dissertação propõe um framework para modelar e anotar aspectos semânticos aplicados
inicialmente para nutrição em oncologia pediátrica. O BioFrame visa auxiliar na modelagem
de PEPs e proporcionar significativa melhoria na qualidade dos dados obtidos, apoiando
interações, entendimento e tomadas de decisão no contexto médico.
1.2.

Problemática e Justificativa
Em diversas situações, os sistemas de informação em geral (i.e., não somente na

área médica) devem possuir interoperabilidade em diferentes níveis, como: (1)
interoperabilidade técnica, a tecnologia empregada deve trabalhar em conjunto; (2)
interoperabilidade estrutural/sintática como troca de dados em modelos e protocolos préestabelecidos; (3) interoperabilidade semântica, que permite a troca de informações com
significados comuns; e (4) interoperabilidade organizacional/serviço, que é baseada em
modelos de negócios comuns e serviços em cadeia. Esta dissertação está focada nas
interoperabilidades sintática e semântica, bem como na garantia da qualidade dos dados
armazenados do sistema via uma semântica da interface bem definida. Isso possibilita, por
exemplo, que os dados sejam recuperados de maneira mais precisa, bem como analisados de
modo mais eficiente por algoritmos de apoio à decisão.
Recomendações da Comissão Europeia afirmam que a interoperabilidade semântica
dos sistemas PEP é essencial para melhorar a qualidade e a segurança do atendimento ao
paciente, a saúde pública, a pesquisa clínica e a gestão de serviços de saúde. No contexto de
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aplicativos de e-Health utilizáveis a longo prazo, tais como os sistemas de PEP, existem
vários requisitos para a interoperabilidade semântica que refletem as necessidades básicas
do negócio (Lopez, Blobel, 2009).
A Web Semântica tem sido utilizada para abordar o problema da interoperabilidade
entre sistemas de PEP (Martínez, Menárguez, Fernández, 2010). A área médica não só tem
sido um domínio importante para o desenvolvimento de pesquisas sobre tecnologias
semânticas, mas também tem contribuído com novas ferramentas e técnicas. Por exemplo, o
Protégé3, que é a ferramenta para modelagem de ontologias mais utilizada e foi desenvolvida
pela Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. A literatura (ver Capítulos 2 e 3)
relata

diversas

pesquisas

relacionadas

a

KOS

para

área

médica

e

para

integração/mapeamento de KOS, bem como padrões para descrição de PEPs. No entanto,
um número pequeno de pesquisas visa integrar PEPs e KOS, principalmente aqueles
relacionados às especialidades médicas, como a oncologia pediátrica.
Não há consenso na comunidade científica internacional com relação a uma
padronização em um único KOS (seja na área da saúde ou em outras áreas), daí a razão da
pesquisa por técnicas específicas para possibilitar a construção de modelos semanticamente
interoperáveis. Tais técnicas incluem, por exemplo, a especificação de arquétipos e
ontologias. Entretanto, o desenvolvimento de um framework contendo um processo que
possibilite a utilização de técnicas e proporcione sistemas de PEPs semanticamente
interoperáveis, modelos reutilizáveis e o aprimoramento da qualidade de dados ainda é uma
questão de pesquisa em aberto. A construção de tal framework inclui dificuldades referentes
às características distintas do processo, às técnicas e aos modelos que o compõem.
O OpenEHR é uma especificação padrão para registros em saúde e possui uma
abordagem de modelagem de dois níveis para PEP. O primeiro nível é o modelo de
referência, que é reduzido a um conjunto de classes que dá suporte aos requisitos médicolegais e ao gerenciamento de registros. O segundo nível envolve a metodologia de arquétipo
OpenEHR que representa todo o conhecimento clínico que é definido em arquétipos. Cada
arquétipo representa um conceito clínico ao restringir as instâncias do modelo de referência.
Usando dois níveis – modelo de referência e arquétipos –, o OpenEHR separa as questões
técnicas da coleta de dados clínicos. Os próprios arquétipos são neutros em relação à
3
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terminologia, mas podem ser vinculados a terminologias externas (Garde, Hovenga, Buck,
Knaup, 2007). No entanto, essa vinculação não é automática, sendo necessário o uso de
ferramentas e KOS em processos bem definidos.
A incompreensão da informação biomédica compartilhada é um problema
conhecido e de grande impacto no trabalho dos profissionais de saúde. Dicionários têm sido
propostos há anos. Porém, devido aos avanços tecnológicos, também se observam problemas
terminológicos entre os sistemas de informação biomédica. Diferentes esquemas têm sido
propostos para estruturar o conhecimento biomédico e torná-lo interpretável por sistemas
computacionais. Classificações, taxonomias, tesauros, ontologias e outros KOS são
exemplos de modelos amplamente utilizados que descrevem o conhecimento biomédico.
Diversos KOS, como Gene Ontology (GO)4, NCI Thesaurus (NCIt)5, Systematized
Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (SNOMED CT®)6 e International Classification
of

Diseases

(ICD)7, desempenham

um

papel

importante para

modelagem

e

interoperabilidade semântica entre sistemas biomédicos (Dos Reis et al., 2013). Tais KOS,
entre outros, podem ser integrados ao framework proposto para possibilitar o enriquecimento
de especificações de PEPs para oncologia pediátrica.
1.3.

Objetivos, Contribuições e Métodos
Este trabalho visa responder a seguinte questão de pesquisa: “Como aprimorar a

interoperabilidade semântica, o reúso e a qualidade dos dados do paciente por meio de um
framework para anotação e especificação de PEPs?”.
A Hipótese é que a interoperabilidade semântica, o reúso e a qualidade dos dados
serão aprimorados por meio de um framework composto por processos que integrem padrões
para descrição de PEPs e KOS. O foco inicial é o domínio da oncologia pediátrica.
Espera-se que os processos que integram os termos descritos em KOS no contexto
dos PEPs para oncologia pediátrica melhorem as interoperabilidades sintática e semântica,
bem como a qualidade dos dados. Isso gera, por exemplo, confiabilidade e precisão para os

4
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algoritmos de ciência dos dados e, portanto, tais algoritmos serão mais assertivos na
classificação e no apoio ao tratamento e ao diagnóstico de câncer infantil.
Assim, o objetivo geral deste trabalho é prover e desenvolver um framework que
modele e anote PEPs semânticos, por meio de KOS e padrões de descrição de PEPs.
São objetivos específicos:
• Conceber e definir um framework para criação de PEPs semânticos. BioFrame
é o nome dado ao framework de PEP e KOS biomédicos para o contexto da
oncologia pediátrica proposto neste trabalho.
• Analisar quais sistemas KOS são adequados para descrição de PEPs para
oncologia pediátrica.
• Implementar protótipo com base no modelo.
• Avaliar os resultados com profissionais da área de saúde, com foco na oncologia
pediátrica.
Para atingir o primeiro objetivo específico, realizou-se um levantamento do estado
da arte e dos trabalhos relacionados sobre PEPs semânticos, ontologias biomédicas, câncer
infantil e aspectos da oncologia pediátrica. Com este propósito, foram realizadas duas
revisões sistemáticas e um estudo terciário sobre oncologia pediátrica:
• RSL1 – Revisão sistemática da literatura sobre modelos e padrões de PEPs
semânticos;
• RSL2 – Revisão sistemática da literatura sobre ontologias para oncologia
pediátrica;
• RSL3 – Estudo terciário sobre o câncer infantil, a ontologia genética e o NCI.
Uma vez proposto o framework para modelar PEPs semânticos para oncologia
pediátrica no domínio da Nutrição em Oncologia Pediátrica, realizada e descrita nesta
dissertação, os resultados deste primeiro estudo foram analisados em conjunto com o
formulário de primeira consulta em oncologia pediátrica, para avaliar aspectos relacionados
ao reúso e à interoperabilidade.
Essa pesquisa contribui para a ciência da computação nas áreas de tecnologias
semânticas e ontologias Web ao propor e experimentar um framework que faz uso de
tecnologias em um domínio complexo como o da saúde. Com isso, espera-se gerar
6

conhecimento sobre como articular essas tecnologias para resolver problemas de
interoperabilidade semântica, reúso e qualidade de dados.
Do ponto de vista da informática médica, esta dissertação contribui para mitigar o
problema de precisão, interoperabilidade e qualidade dos dados no contexto de PEPs, bem
como propiciar o reúso de modelos. Como resultado, em longo prazo, pretende-se contribuir
para melhorar de forma considerável a qualidade, a confiabilidade e, principalmente, a
interoperabilidade semântica dos dados dos pacientes, resultando no melhor apoio ao
profissional de saúde.
1.4.

Estrutura da Proposta
O restante desta dissertação está organizado da seguinte maneira:
• Capítulo 2 – fundamenta os conceitos utilizados nesta proposta, tais como PEP,
PEPs semânticos, padrões internacionais de descrição de PEPs, KOS das áreas
biomédicas e anotação semântica;
• Capítulo 3 – exibe os trabalhos relacionados e toda a revisão bibliográfica por
meio de três revisões sistemáticas: prontuários semânticos para o câncer,
ontologias para o câncer infantil e um estudo terciário sobre Ontologia Genética,
NCI tesauro e câncer infantil;
• Capítulo 4 – fundamenta e apresenta a proposta do Framework BioFrame, bem
como sua atuação na articulação de KOS e modelos de PEP;
• Capítulo 5 – apresenta a aplicação do Framework BioFrame em um domínio
específico, em um estudo de caso na nutrição para oncologia pediátrica;
• Capítulo 6 – contém a análise dos resultados e a discussão com estatísticas de
reúso do BioFrame no contexto, na interoperabilidade e na qualidade de dados;
• Capítulo 7 – Considerações finais e trabalhos futuros;
• Apêndices: Tabelas de Sistemas KOS utilizados, mapeamento semântico
UMLS, Arquétipo ADL Dor Abdominal, Consulta AQL Dor Abdominal com
sintoma associado e Catálogo de Ferramentas;
• Anexos:

formulários

Boldrini

de

Avaliação

Nutricional,

Avaliação

Antropométrica, Triagem Nutricional e Formulário de Primeira (1ª) Consulta.
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2. Referencial Teórico e Metodológico
O capítulo primeiramente aborda e fundamenta conceitos de PEP na seção 2.1. Na
seção 2.2, o padrão OpenEHR é apresentado em detalhes por fundamentar o framework
proposto nesta dissertação. A seção 2.3 apresenta um conjunto de KOS da área biomédica,
com foco naqueles utilizados nesta dissertação. E, por fim, a seção 2.4 descreve o processo
de anotação semântica.
2.1.

Prontuários Eletrônicos de Pacientes
Prontuário, do latim promptuarium, significa “lugar onde são guardadas coisas de

que se pode precisar a qualquer momento” ou “manual de informações úteis”, ou ainda
“ficha que contém os dados pertinentes de uma pessoa” (Evans et al., 2011). Já os PEPs
podem ser entendidos como um documento único constituído por um conjunto de
informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e
situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada.
As informações contidas em PEPs possibilitam a comunicação entre membros da
equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. PEPs podem
ajudar os prestadores de cuidados, por exemplo, na prescrição de medicamentos e
tratamentos e em situações de emergência. Incluem anotações sobre um paciente feitas por
especialistas em uma determinada área e podem influenciar ações futuras (Curz, 2011).
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), PEPs incluem diversas informações,
tais como: identificação do paciente, medicamentos, geração de receitas, registros de
resultados de exames e, em alguns casos, todas as informações de saúde registradas pelo
médico em cada visita do paciente. No Brasil, a resolução 1638/2002 do Conselho Federal
de Medicina (CFM) define PEP como:
um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens
registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do
paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que
possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a
continuidade da assistência prestada ao indivíduo. (CFM, 2020)
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Em 2007, o CFM autorizou o uso de sistemas informatizados para a guarda e o
registro deste tipo de informação (Babbott et al., 2014).
Os itens que compõem um prontuário eletrônico devem ter embasamento científico
e precisam ser registrados de modo a possibilitar a análise de hipóteses, teses e conclusões.
Além disso, ele é um documento sigiloso que deve exibir somente os dados essenciais de
modo a manter o sigilo profissional-paciente (CFM, 2020).
Atualmente, os PEPs combinam elementos orientados ao tempo, orientados a
problemas e orientados a fontes. No PEP orientado ao tempo, os dados são apresentados em
ordem cronológica. No prontuário médico orientado a problemas (POMR), fazem-se
anotações para cada problema atribuído ao paciente e cada um é descrito de acordo com as
informações subjetivas e objetivas, as avaliações e o plano (Babbott et al., 2014). Já no PEP
orientado para a fonte, o conteúdo do registro é organizado de acordo com o método pelo
qual a informação foi obtida, i.e., anotações de visitas, relatórios de raios X e exames de
sangue relatados cronologicamente (Hayrinen et al., 2008).
A Tabela 1 exibe vários sistemas de PEP de acesso aberto existentes, seu site oficial
e a quantidade de usos em instituições de saúde. Embora os sistemas da Tabela 1 sejam
abertos, nem todos utilizam padrões semânticos, vocabulários e ontologias para classificar
os dados.
Tabela 1: PEPs abertos, site oficial e índice global – traduzido e adaptado (Purkayastha et al., 2019)
Sistema PEP
VistA(OSHERA)
GNU Health
OpenMRS
OpenEMR
HOSxP
OpenEHR
OSCAR
CARE2X
system Hospital OS
FreeMed
MedinTux
GNUMed

ClearHealth
THIRRA
ZEPRS

Link
https://www.medfloss.org/node/301
https://www.medfloss.org/node/1233
http://health.gnu.org
https://openmrs.org
http://www.open-emr.org
http://hosxp.net/joomla25
http://openehr.org
http://oscarmcmaster.org
https://oscar-emr.com/
http://care2x.org
http://www.hospital-os.com
http://freemedsoftware.org
http://www.medintux.org
http://wiki.gnumed.de/bin/view/Gnumed
https://www.gnumed.de/
https://www.gnumed.de/documentation/
http://clear-health.com
http://thirra.primacare.org.my
https://www.medfloss.org/node/421
http://www.ictedge.org/projects/zeprs
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Ranking Global
4.052
6.355
187.710
381.856
407.971
1.199.683
1.027.913
4.314.882
5.701.901
4.496.417
5.655.226
2.567.684

5.701.006
---

Sistema PEP

Link
https://www.rti.org/service-capability/ictlimited-resource-settings

Ranking Global

A adoção de PEP cresce mundialmente graças a iniciativas como o projeto
HITECH, de 19 bilhões de dólares, nos Estados Unidos e a parceria público-privada
Innovative Medicines Initiative (IMI), de 5,3 bilhões de euros, na União Europeia (Torres,
2010). Não é de surpreender que os sistemas padronizados e nacionais de EHR sejam mais
difíceis de implementar em países grandes do que em países menores. De acordo com a
organização de análise HIMSS (Health Information and Management Systems Society),
países maiores (como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália e Espanha) estão
atrás de vários países europeus menores (como Dinamarca, Holanda e Suécia). Embora
poucos hospitais tenham adotado sistemas de EHR de alto nível, cobrindo todos os aspectos
das operações hospitalares, uma fração substancial possui infraestrutura de TI que captura
dados valiosos de pesquisa de diferentes sistemas clínicos e administrativos auxiliares. Esses
dados representam a maioria dos dados retrospectivos disponíveis nos próximos anos
(Rodriguez et al., 2018).
Existem inúmeros recursos na Web e ações de coordenação na área de pesquisa e
desenvolvimento de PEP. A Tabela 2 exibe alguns recursos dirigidos por autoridades,
organizações, órgãos públicos e instituições de pesquisa. Esta tabela inclui exemplos de
padrões de desenvolvimento, bem como iniciativas de implementação e coordenação, de
adoção e monitoramento e de abrangência internacional.
Tabela 2: Padrões de PEP e tecnologias para saúde, adaptado de Jensen et al (2012).
Tipo de
Recurso

Padrões
de
Desenvolvimento

Recurso

Website

Descrição

Padrões de PEP e Tecnologia da Informação em Saúde
Iniciativa
padrão
Open
OpenEHR
http://www.openehr.org
Source
de
Prontuários
Eletrônicos
ISO (TC 215) http://www.iso.org/iso/iso_technical_co
Padrão PEP ISO
mmittee.html?commid=54960
http://www.cen.eu/cen/Sectors/
CEN
TechnicalCommitteesWorkshops/
Padrão do Comitê Europeu
(TC 251)
CENTechnicalCommittees/Pages/default para Padronização
.aspx
Health Level 7 HL7
http://www.hl7.org/implement/standards Padrão de Tecnologia de
Informação em Saúde
Padrão de Dados para
CDISC
http://www.cdisc.org/standards
Pesquisa de Dados Clínicos
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Tipo de
Recurso

Recurso
EuroRec
IHE Integrating
the healthcare
enterprise
HITSP

epSOS
Implementação
e Coordenação
Office of the
National
Coordinator
for HIT
Associação
CEN-ISO
13606
NHS
Connecting
for Health
Adoção
e
Monitoramento

HIMSS
analytics

EHR4CR

Iniciativas
Internacionais

Website

http://www.eurorec.org

http://www.ihe.net

http://www.hitsp.org/

Adoção Europeia para PEP,
Interoperabilidade
e
Certificação.
Padrão de Tecnologia de
Informação
em
Saúde,
Interoperabilidade
e
Certificação
Padrão de Interoperabilidade
e Harmonização.

http://www.epsos.eu
(https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/cross-border-healthproject-epsos-what-has-it-achieved)

Acesso transcontinental de
acesso a dados de PEP na
Europa.

http://helthhit.gov/portal/server.pt/comm
unity/healhit_hhs_gov_home/1204
(https://www.healthit.gov/)

Coordenação dos programas
de
Tecnologias
de
Informação em Saúde.

http://www.en13606.org

Promoção do padrão CENISO 13606

http://www.connectingforhealth.nhs.uk
(fora do ar)
https://digital.nhs.uk/

Serviço
Nacional
de
Tecnologia da Informação
estratégica em Saúde do
Reino Unido

http://www.himssanalytics.org;
http://www.himssanalytics.eu
http://www.ehr4cr.eu
https://www.imi.europa.eu/projectsresults/project-factsheets/ehr4cr
https://www.ihd.eu/index.cfm/resources/ec-projectsresults/ehr4cr/

Innovative
Medicines
Initiative

http://www.imi.europa.eu

EU-ADR
project

http://www.alert-project.org (fora)
https://cordis.europa.eu/project/id/21584
7

I4Health
network
European
Medical
Information
Framework

Descrição

https://i4health.paloaltou.edu/

http://www.emif.eu/

Adoção e Monitoramento
Internacional de PEPs

Iniciativa-quadro de pesquisa
do RSE europeu

Iniciativa
europeia
de
financiamento
públicoprivado
Pesquisa de reações adversas
a medicamentos na União
Europeia
Ponte entre a Pesquisa e a
medicina
Innovative
Medicines
Initiative Joint Undertaking
(IMI-JU)
under
grant
agreement n° 115372

Entre os padrões destacados na Tabela 2 está o HL7 (HL7, 2020), que se refere a
um conjunto de normas internacionais para a representação e a transferência de dados
clínicos e administrativos entre sistemas de informação em saúde, tais como em clínicas,
consultórios, hospitais, sistemas de saúde pública etc. Ele especifica uma série de normas
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flexíveis, diretrizes e metodologias pelas quais vários sistemas de informação em saúde
podem se comunicar uns com os outros (Ellison et al., 2010).
O HL7 desenvolve padrões conceituais, como HL7 RIM – padrões de documentos;
HL7 CDA – normas de aplicativos; e HL7 CCOW, e padrões de mensagens, como HL7 v2.x
e V3.0. Padrões de mensagens são particularmente importantes porque definem
comunicação e empacotamento de mensagens, além de definirem o idioma, a estrutura e os
tipos de dados necessários para a integração entre sistemas (Song & Qiu, 2016). O HL7 RIM
representa os conceitos relevantes em cuidados de saúde nos quais as informações estão
disponíveis e são processadas com os relacionamentos. Juntamente ao HL7, o OpenEHR é
um dos principais padrões para especificação e desenvolvimento de PEPs (Gaion et al.,
2010).
Este trabalho utilizará o OpenEHR por prover interoperabilidade semântica
completa, ser um sistema abrangente e robusto, ser um dos mais utilizados no mundo e ser
um padrão com diversas referências de pesquisa compondo diversos trabalhos relacionados,
além de possuir suporte no mundo inteiro em diversos idiomas.
2.2.

OpenEHR
O OpenEHR é uma tecnologia para saúde eletrônica que consiste em especificações

abertas, modelos clínicos e software que podem ser usados para criar padrões, informações
e soluções de interoperabilidade para saúde (OpenEHR, 2020a). Os vários artefatos são
produzidos pela comunidade e gerenciados pela OpenEHR International, uma organização
internacional sem fins lucrativos criada em 2003. Os programas OpenEHR focam
especificações, modelagem clínica, software e educação (Ingram, 2020).
O “Programa de Especificação” define os modelos e as linguagens formais da
plataforma técnica OpenEHR, que inclui modelo de informação, linguagem de consulta,
linguagem de arquétipo para modelos de conteúdo OpenEHR (arquétipos e modelos) e
especificações para serviços e APIs OpenEHR.
O “Programa de Modelagem Clínica” é realizado por profissionais clínicos e
especialistas em informática em saúde que trabalham no ambiente do Clinical Knowledge
Manager (CKM), construindo arquétipos que atuam como padrões internacionais para
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conteúdo clínico reutilizável. Esses arquétipos podem ser usados por programas nacionais e
locais de saúde eletrônica e são a base para a criação de modelos OpenEHR.
O “Programa de Software” é responsável pelo desenvolvimento de implementações
de código aberto de ferramentas e componentes de sistemas de informações de assistência
médica. Esses componentes podem ser usados livremente pelos desenvolvedores para criar
suas próprias ferramentas e sistemas, sendo que estão disponíveis sob a licença Apache.
O “Programa de Educação” traz resultados técnicos de outros programas para o
mundo real e visa permitir o uso e a absorção eficientes dos resultados do OpenEHR,
disponíveis e utilizáveis em idiomas locais e em diversas culturas e ambientes de
financiamento em saúde, complexidade e taxa de mudança de informações e processos
(OpenEHR, 2020).
A Figura 1 apresenta uma descrição do ecossistema tecnológico do OpenEHR, onde
modeladores do domínio alimentam um repositório de modelos que são utilizados por
desenvolvedores para implantação em um ambiente de execução.

Figura 1: Ecossistema Tecnológico do OpenEHR – Adaptado de OpenEHR (2020)

13

2.2.1. Arquitetura do OpenEHR
A arquitetura OpenEHR atende aos requisitos da ISO18308 e vai além. A utilização
dos arquétipos faz com que a arquitetura OpenEHR seja genérica, satisfazendo necessidades
que vão além do conceito original de um sistema de PEPs. A Figura 2 apresenta uma visão
geral do framework semântico do OpenEHR, que inclui um modelo de referência, um
conjunto de arquétipos, uma linguagem de consulta chamada AQL (Archetype Query
Language) e um conjunto de templates definidos para criação de bases de dados em
OpenEHR (Oliveira et al., 2019).

Figura 2: Framework semântico do OpenEHR – Adaptado de OpenEHR (2020)

2.2.2. Modelos de Referência do OpenEHR
Os arquétipos OpenEHR assumem um modelo de referência explícito (RM –
Reference Model) subjacente e fornecem suporte para diferentes tipos de dados, estruturas
de dados e opções de design comuns para representações de EHR. O Modelo de Arquétipo
(AM) fornece maneiras de expressar restrições no RM subjacente, escolhendo classes,
atributos e intervalos de valores específicos do RM. O RM e o AM combinados fornecem
suporte para a modelagem de conteúdo clínico com grande flexibilidade e expressividade
(Garde et al., 2009).
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Uma característica do OpenEHR é a abordagem de modelagem em dois níveis, que
separa as preocupações de infraestrutura técnica e as preocupações clínicas. O Modelo de
Referência Técnica fornece os blocos de construção gerais básicos que são combinados,
nomeados e usados em estruturas de dados semelhantes a árvores de acordo com regras e
restrições definidas em arquétipos e modelos. Um arquétipo no OpenEHR contém um
conjunto de nomes, regras e restrições que descreve como usar os blocos de construção do
RM para criar uma estrutura de dados que tenta cobrir todos os aspectos possíveis (conjunto
de dados máximo) de um conceito clínico bem delimitado e específico. Os arquétipos podem
também ser combinados em estruturas maiores (Sundvall et al., 2016). A Figura 3 apresenta
as principais classes do RM do OpenEHR, enquanto a Figura 4 apresenta uma visão geral
das classes de conteúdo do RM.

Figura 3: Classes principais do OpenEHR

Figura 4: Classes de Conteúdo – Modelo de Referência OpenEHR
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O conteúdo de um PEP no OpenEHR é armazenado usando a coleção de objetos da
classe Composition. Cada composição possui o atributo Items, que é uma coleção de objetos
da classe ContentItem. O ContentItem é uma seção ou uma entrada (Figuras 3 e 4). A classe
Entry armazena dados administrativos ou de atendimento (por exemplo: observação,
avaliação, ação). A classe Section é utilizada para a estruturação de itens de conteúdo de
EHR. O atributo EventContext é utilizado para armazenar as informações de contexto de um
evento de assistência médica que envolva o assunto de atendimento e o sistema de saúde.
O RM fornece a infraestrutura para armazenar e validar arquétipos genéricos. O
conhecimento clínico não é codificado no banco de dados ou no aplicativo, mas está contido
nos próprios arquétipos. Isso significa que os arquétipos podem evoluir sem precisar alterar
o RM e definem uma estrutura de modelo para conjuntos específicos de dados de saúde.
Um modelo OpenEHR combina vários arquétipos em uma estrutura maior
destinada a um caso de uso específico, por exemplo, para ser usado como base para um
formulário de entrada de dados em um PEP para oncologia pediátrica. O modelo pode
restringir, ocultar ou definir valores padrão nos arquétipos e no modelo de referência em que
se baseia. Os modelos não “adicionam” novos conceitos clínicos, somente usam e restringem
conceitos definidos pelos arquétipos existentes. Cada parte (nó) é endereçável e, portanto,
recuperável por um caminho que contém, entre outras coisas, uma concatenação dos IDs de
arquétipos usados e subsequentes IDs de nós. Combinações de caminhos e valores podem
ser usados em consultas para extrair e exibir dados no sistema de PEP. A divisão entre
arquétipos e modelos dá-se por razões práticas e pedagógicas por terem propósitos
diferentes. Os arquétipos, devido à sua natureza máxima do conjunto de dados, devem ser
reutilizáveis e criados, por exemplo, nacional ou internacionalmente. Os modelos destinamse a casos de uso mais específicos e locais, por exemplo, refletindo o uso da terminologia
local, e não adicionam dados com outros caminhos além daqueles disponíveis nos
arquétipos. Assim, os dados provenientes de sistemas usam modelos diferentes, mas o
mesmo arquétipo pode ser recuperado usando a mesma consulta (Sundvall et al., 2016).
Um arquétipo consiste em várias seções: cabeçalho/header – contendo os nomes
dos arquétipos e as informações de especialização; descrição – contendo informações de
autoria, status do ciclo de vida e finalidade do arquétipo; conceito clínico que o arquétipo
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representa, descrito em termos de entidades do modelo de referência; e ontologia – contendo
links para terminologias (Wollersheim et al., 2009).
A linguagem formal para expressar arquétipos OpenEHR é a linguagem de
definição de arquétipo (ADL – Archetype Definition Language). Ela fornece sintaxe para
descrever restrições nas entidades de informação, cujos dados são descritos pelo modelo de
referência (Braun et al., 2014). Os documentos ADL são arquivos de texto estruturados, cuja
estrutura é independente de qualquer padrão ou domínio específico. As seções ADL são:
cabeçalho, descrição, definição e ontologia. O cabeçalho inclui o nome do arquétipo. A
descrição inclui informações de auditoria, como autor original e status do ciclo de vida. A
definição contém a estrutura e as restrições associadas ao conceito clínico definido pelo
arquétipo. A ontologia inclui a definição e as ligações terminológicas, mas nenhuma
ontologia é realmente definida nela (Ellouze et al., 2016).
Já a AQL é usada para formular consultas diretamente no arquétipo no nível
semântico, permitindo, assim, compartilhar consultas com outras instituições, desde que os
mesmos arquétipos estejam em uso (Wulff et al., 2018). É uma linguagem declarativa
independente de aplicativos, linguagens de programação, ambiente do sistema e modelos de
armazenamento. Isso ocorre porque o AQL expressa as consultas no nível do arquétipo usado
pelo padrão, ou seja, no nível semântico, não no nível da instância de dados, ao contrário de
outras linguagens de consulta como SQL ou XQuery (Frade et al., 2013).
A estrutura externa do AQL é semelhante ao SQL, pois ambas possuem cinco
cláusulas: SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY e TIMEWINDOW (Roberto & Ferreira,
2012). A Figura 5 apresenta um exemplo de consulta utilizando a AQL.
SELECT e/ehr_id/value as ehr_id
FROM Ehr e
CONTAINS VERSION v
CONTAINS COMPOSITION c [openEHR-EHR-COMPOSITION.histologic_exam.v1]
CONTAINS OBSERVATION obs [openEHR-EHR-OBSERVATION.histological_exam_result.v1]
WHERE
(EXISTS
obs/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0085]/items[at0033]/items[at0034]
OR EXISTS obs/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0085]/items[at0033]/items[at0035])
AND c/context/start_time/value >= '2006-01-01T00:00:00,000+01:00'
AND c/context/start_time/value < '2006-05-01T00:00:00,000+01:00'
Figura 5: Exemplo de consulta AQL que retorna todos os ids de registro que tiveram um resultado de
exame histológico indicando lesões neoplásicas entre 01-01-2006 e 01-05-2006 (Miranda et al., 2012)
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As possibilidades de raciocínio sobre ADL são atualmente muito limitadas, assim
como a disponibilidade de ferramentas para usar e gerenciar o conteúdo de ADL é reduzida.
No entanto, atividades intensivas em conhecimento precisam ser executadas em sistemas de
PEP. Tais atividades tornam necessário o uso de uma linguagem orientada ao conhecimento,
como o OWL (Web Ontology Language) para modelagem de PEP (Porn et al., 2015).
2.2.3. Gerenciador de Conhecimento Clínico (CKM)
O CKM (Clinical Knowledge Manager – Gerenciador de Conhecimento Clínico) é
o repositório internacional de conhecimento clínico on-line mais utilizado. Ele reúne uma
comunidade ativa de indivíduos interessados e motivados em promover uma abordagem
aberta e internacional para informática em saúde. O CKM é responsável por partilhar
informações de saúde entre diferentes instituições, entre as aplicações e através das fronteiras
regionais e nacionais. Todas as contribuições para CKM se encontram em uma base
voluntária, e todo o conteúdo CKM é open source, disponível gratuitamente sob uma licença
Creative Commons (Kang et al., 2020).
O CKM suporta o gerenciamento do ciclo de vida completo de arquétipos e modelos
abertos de PEPs por meio de um processo de revisão e publicação que favorece governança
dos artefatos do conhecimento. Ele proporciona oportunidade aos usuários interessados em
modelar o conteúdo clínico de participarem da criação e/ou do aprimoramento de um
conjunto internacional de arquétipos, que, por sua vez, têm o potencial de fornecer a base
para registros eletrônicos de saúde interoperáveis (OpenEHR, 2020).
O foco inicial do desenvolvimento da CKM é triplo: (1) criação de uma biblioteca
de arquétipos; (2) desenvolvimento de um processo formal de revisão para obter consenso
de conteúdo e publicação de arquétipos; e (3) governança de arquétipos. Além disso, o
upload de modelos foi adicionado recentemente, assim como o recurso para subconjuntos
de terminologia, como SNOMED CT, LOINC e ICD.
Os colaboradores da CKM incluem médicos, engenheiros de software,
terminologistas, administradores, consumidores e estudantes de medicina/informática. Eles
provêm de uma ampla gama de profissões e disciplinas de mais de 50 países diferentes. Os
CKMs começaram com um pequeno núcleo de testadores e cresceram através da
comunidade OpenEHR existente. Faz parte de um impulso crescente da Web 2.0 de usar a
Internet como uma estratégia para “aproveitar a inteligência coletiva” em uma abordagem
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colaborativa. Os participantes podem contribuir on-line conforme sua conveniência (Petrick
et al., 2018).
O CKM é utilizado como ferramenta para especificação, divulgação e testes de
arquétipos e modelos no contexto do framework proposto por esta dissertação.
2.3.

KOS na Área Biomédica
Os KOS são sistemas que eliminam ambiguidade, controlam sinônimos,

estabelecem relacionamentos semânticos explícitos, como relacionamentos hierárquicos e
associativos, e apresentam relacionamentos e propriedades de conceitos nos modelos de
conhecimento. Exemplos de KOS incluem listas, arquivos de autoridade, dicionários
geográficos, anéis de sinônimos, taxonomias e esquemas de classificação, tesauros e
ontologias. São sistemas que modelam a estrutura semântica subjacente de um domínio e
fornecem semântica, navegação e tradução por meio de rótulos, definições, tipificação,
relacionamentos e propriedades para conceitos (Soergel, 2009).
No contexto deste trabalho, alinhado a outros trabalhos na área, o termo KOS
abrange todos os tipos de esquemas para organizar informações, incluindo tesauros e
ontologias Web. Na área da saúde, devido à grande quantidade de dados disponíveis gerados
no domínio biomédico, o KOS tornou-se um pilar para permitir a compreensão, a gestão, a
exploração e a integração adequadas desses dados (Dos Reis et al., 2013).
Em tesauros e outros tipos de KOS em uma estrutura hierárquica, os
relacionamentos hierárquicos mais amplos e restritos fornecem informações contextuais
sobre um conceito específico. Conceitos não hierárquicos, mas relacionados, são
apresentados em relacionamentos associados. As informações contextuais fornecidas pelos
KOS garantem consistência e ajudam a eliminar conflitos semânticos (Whaley et al., 2020).
A capacidade do KOS de reduzir potenciais conflitos semânticos auxilia na conexão
de dados, nas estruturas de dados compatíveis e nas informações científicas, o que garante a
qualidade e a consistência dos dados e informações em publicações acadêmicas e em
domínios específicos (como a saúde), bem como para o público em geral. Cada um desses
KOS possui características e finalidades únicas, sendo usado em diferentes fluxos de
trabalho e em diferentes níveis de decisão (Zeng et al., 2020). As subseções a seguir
apresentam diferentes tipos de KOS de interesse para o domínio desta dissertação.
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2.3.1 Ontologias e Representação do Conhecimento na Área Biomédica
As tecnologias da Web semântica permitem melhor organizar, estruturar e
interpretar as informações na Web. Para tanto, modelos têm sido investigados para permitir
categorizar o conhecimento de maneira padronizada e que facilite seu acesso por agentes
inteligentes (Studer et al., 2004). A Web semântica visa fazer com que computadores
interpretem explicitamente a semântica dos dados compartilhados na Web. A estruturação
de dados publicados permite que eles se tornem interpretáveis por computador (Berners-lee
et al., 2001). Ontologia é um conceito central da Web semântica, pois permite representações
de conhecimento complexas e interpretáveis por computador.
Na Ciência da Computação, uma ontologia pode ser definida como um conjunto de
conceitos fundamentais e suas relações que capta como as pessoas entendem (ou
interpretam) o domínio em questão e permite a representação de tal entendimento de maneira
formal, compreensível por humanos e computadores (Barros et al., 2002). Ontologias são
artefatos processáveis por máquina que capturam os relacionamentos entre conceitos em
algum domínio de interesse. Na biomedicina, o número e o uso de ontologias, ou, mais
geralmente, de terminologias, aumentaram dramaticamente na última década (Mortensen et
al., 2012).
A ontologia de nível superior captura principalmente os conceitos básicos para a
compreensão humana do mundo. Ela descreve conceitos muito gerais que são os mesmos
em todos os domínios (Min et al., 2009). Já as ontologias de domínio e ontologias de tarefa
descrevem, respectivamente, o vocabulário relacionado a um domínio genérico (como
medicina ou automóveis) ou uma tarefa ou atividade genérica (como diagnosticar ou
vender), especializando os termos introduzidos na topologia de arquivo. As ontologias de
aplicativos descrevem conceitos dependendo de um domínio e de uma tarefa em particular,
que geralmente são especializações de ambas as ontologias relacionadas (Guarino, 1997).
O uso de ontologias na Web requer uma linguagem de ontologia bem projetada,
bem definida e compatível com padrões abertos e que possam ser utilizados por ferramentas
de raciocínio. A sintaxe dessa linguagem deve ser intuitiva para usuários humanos e
compatível com os padrões da Web existentes (como XML, RDF – Resource Description
Framework e RDFS – Resource Description Framework Schema). A semântica deve ser
formalmente especificada, pois, caso contrário, não poderia fornecer um entendimento
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compartilhado. Finalmente, seu poder expressivo deve ser adequado, ou seja, a linguagem
deve ser expressiva o suficiente para definir os conceitos relevantes em detalhes suficientes,
mas não expressiva demais para tornar inviável o raciocínio (Baader et al., 2005).
Na área biomédica, os sistemas de codificação, vocabulários e terminologias usados
são continuamente desenvolvidos há décadas e atualizados continuamente. Os sistemas de
codificação tradicionais são considerados inadequados para aplicações mais avançadas. Para
tanto, um grande conjunto de KOS tem sido desenvolvido com diferentes propósitos. O
MeSH, por exemplo, é um vocabulário poli-hierárquico para indexação, SNOMED CT
International é uma nomenclatura clínica composicional e UMLS é um meta tesauro (Ruch
et al., 2008).
A Tabela 3 apresenta o nome, a definição e a referência para KOS da área biomédica
que serão detalhados e utilizados no trabalho. O Apêndice A apresenta mais detalhes sobre
os KOS citados na Tabela 3.
Tabela 3: Principais ontologias e vocabulários biomédicos utilizados (O Autor, 2021)
KOS
GALEN

UMLS

SNOMED CT

BIOPORTAL

OBO Foundry

GO – Gene
Ontology
MESH
(Medical
Subject
Headings)
ICD 10 - CID
10 (ICD 112022)

Definição

Referência ou Site

Usa a linguagem de modelagem de conceito GRAIL; oferece um modelo de terminologia
clínica.
é fundamentado na lógica da descrição e equipado com um classificador terminológico.
Inclui duas fontes de informações semânticas: o Metathesaurus e a Rede Semântica. Vários
tipos de relacionamentos hierárquicos no Metathesaurus: pai/filho e relacionamentos
associativos por aproximação semântica.
O Metatesauro possui um escopo amplo, alto nível de granularidade. A Rede Semântica é
uma rede menor de 135 tipos semânticos organizados em uma estrutura em árvore. Tipos
semânticos agrupados em quinze (15) grupos semânticos.
Formada pela fusão do SNOMED RT (Referência Terminologia) e do CTV3 do Reino Unido
(Termos Clínicos Versão 3); baseia-se em descrição lógica;
Conceitos são organizados em 19 hierarquias de nível superior, com raiz única, para capturar
agrupamentos amplos relacionados à clínica, como Conclusão Clínica, Substância, Estrutura
Corporal e assim por diante. Na hierarquia são vinculados por relacionamentos IS-A
(subfunção) de tal maneira que cada hierarquia forma um grafo acíclico direcionado.
Portal da Web que fornece acesso a uma biblioteca de ontologias e terminologias biomédicas
desenvolvidas em Web Ontology Language (OWL), Resource Description Framework
(RDF) (S), Open Formato de ontologias biológicas e biomédicas (OBO), Protégé frames e
Rich Release Format. É uma arquitetura orientada a serviços da WebNCBO.
É um experimento colaborativo voluntário baseado em princípios em evolução que estendem
aqueles do OBO original, exigindo: (i) ser desenvolvido em um esforço colaborativo, (ii) usar
relações comuns que são definidas de forma inequívoca, (iii) fornecer procedimentos para
feedback do usuário e para identificar versões sucessivas e (iv) ter um assunto claramente
delimitado (de modo que uma ontologia dedicada à célula componentes, por exemplo, não
devem incluir termos como 'base de dados' ou 'inteiro').
O GO é dividido em três hierarquias de termos distintos: A ontologia de componentes
celulares, ontologia da função molecular (atividade) e Ontologia do Processo Biológico.
Medical Subject Headings (MeSH), que é o dicionário de sinônimos do vocabulário da
National Library of Medicine. O MeSH consiste em conjuntos de termos que nomeiam
descritores em uma estrutura hierárquica. Desenvolvido e mantido pela National Library of
Medicine, foi introduzido para categorizar e pesquisar citações do MEDLINE.
A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª Revisão –
CID -10 (ICD 10), é uma classificação criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
em 1992 e mantida por eles desde então. A revisão atual do CID, CID-10, contém mais de
20.000 termos. Em 2007, a OMS iniciou o trabalho sobre a 11ª revisão do CID (CID-11) com
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(Hahn et al., 1999)
(Bodenreider et al., 2005)

(Mougin & Bodenreider,
2005)

(Pathak et al., 2011)
(Halper et al., 2007)
(Rosenbloom et al., 2009)

(Whetzel et al., 2011)

(Ghazvinian et al., 2011)

http://geneontology.org/docs/
ontology-documentation/
(Hliaoutakis, 2005)
(Trieschnigg et al., 2009)
(Nitsuwat & Paoin, 2012)
(Tanno et al., 2014)

KOS

LOINC

NCIm
Metathesaurus

NCIt
Thesaurus –
(OBO Version)

MEDCIN

Nursing
Outcomes
Classification
(NOC)

MedDRA Dicionário
Médico para
Atividades
Regulatórias

Definição

Referência ou Site

a missão “produzir uma classificação internacional de doenças que esteja pronta para
registros eletrônicos de saúde que servirão de padrão para comparabilidade e comunicação
científica”. A OMS está mudando radicalmente o processo de revisão, o desenvolvimento da
CID-11 exigirá um processo baseado na Web, com milhares de especialistas contribuindo,
avaliando, e revisando o conteúdo em evolução on-line.
Padrão ad hoc para codificar observações clínicas em mensagens HL7, a abordagem
ontológica adotada no desenvolvimento das Observações Lógicas, Identificadores, Nomes e
Códigos (LOINC) contrasta de várias maneiras com a abordagem SNOMED-CT.
O NCI Metathesaurus (NCIm) é um banco de dados de terminologia biomédica que cobre a
maioria das terminologias usadas pelo NCI para atendimento clínico, translacional e pesquisa
básica e informações públicas e atividades administrativas.
O NCIm mapeia oito milhões (8.000.000) de termos de mais de 100 fontes em três milhões e
seiscentos mil (3.600.000) conceitos biomédicos que representam seu significado. Contém a
maioria das terminologias de domínio público do Metathesaurus UMLS da National Library
of Medicine, como terminologias biomédicas criadas por ou de interesse para o NCI e seus
parceiros.
O NCI Thesaurus (NCIt) fornece terminologia de referência para muitos NCI e outros
sistemas. Contém códigos exclusivos e estáveis para conceitos biomédicos; Termos
preferidos, sinônimos, códigos de pesquisa, códigos-fonte externos e outras informações;
Mais de 100.000 definições textuais; Links para o Metathesaurus do NCI e outras fontes de
informação; Mais de 400.000 ligações cruzadas entre conceitos, fornecendo definição formal
baseada em lógica de muitos conceitos;
Um sistema de terminologia médica padronizada, é um vocabulário médico proprietário,
desenvolvido pela Medicomp Systems, Inc. MEDCIN é uma terminologia de ponto de
atendimento, destinada ao uso em sistemas de Registro Eletrônico de Saúde (EHR), inclui
mais 300.000 elementos de dados clínicos abrangendo sintomas, história, exame físico, testes,
diagnósticos e terapia.
A Nursing Outcomes Classification (NOC) é uma classificação abrangente e padronizada dos
resultados do paciente, da família e da comunidade, desenvolvida para avaliar o impacto das
intervenções fornecidas por enfermeiras ou outros profissionais de saúde. É uma das
linguagens padronizadas reconhecidas pela American Nurses ‘Association’ (ANA). Está
incluído no Sistema Unificado de Linguagem Médica (UMLS) da Biblioteca Nacional de
Medicina (NLM) e no Índice Cumulativo para Literatura de Enfermagem e Health Aliado
(CINAHL). Está sendo mapeado no SNOMED Clinical Term (SNOMED CT). O uso de
NOC na prática, educação em enfermagem e pesquisa é o indicador mais preciso da utilidade
da classificação.
MDR-Med = Médico D = Dicionário para R = Regulatório A = Atividades (Medical
Dictionary for Regulatory Activities): Facilita a troca de informações clínicas por meio da
padronização. É importante para avaliação, monitoramento, comunicação, troca de registros
eletrônicos e supervisão de produtos. Suporta codificação (entrada de dados) e recuperação e
análise de informações clínicas sobre produtos médicos humanos, incluindo produtos
farmacêuticos, biológicos, vacinas e produtos combinados de medicamentos e dispositivos
MedDRA é uma terminologia médica internacional validada clinicamente e usada por
autoridades regulatórias e pela indústria biofarmacêutica regulada. É usada em todo o
processo regulatório, do pré-marketing ao pós-marketing e para entrada, recuperação,
avaliação e apresentação de dados.

(D. Zhu & Carterette, 2012).

https://ncimeta.nci.nih.gov/nc
imbrowser/

https://ncithesaurus.nci.nih.go
v/ncitbrowser/
http://www.obofoundry.org/o
ntology/ncit.html
(Medicomp Systems, 2020).

(Yang et al., 2019)
(Moorhead, S; Swanson, E;
Johnson, 2018)
https://www.nlm.nih.gov/rese
arch/umls/sourcereleasedocs/c
urrent/NOC/index.html

(Medical Dictionary for
Regulatory Activities, 2020)

Serão detalhadas algumas representações de conhecimento de nível superior, que
chamamos de “Primeira Família de KOS”, tais como: UMLS, BioPortal e OBO Foundry;
bem como algumas mais detalhadas, que chamamos de “Segunda Família de KOS”, tais
como: SNOMED CT, ICD10 (CID10), Go Ontology, MeSH, MedDRA, NCIm, NCIt e
LOINC.
2.3.2. Primeira Família de KOS para Área Biomédica
O estudo sobre o uso de “ontologia de nível superior” é importante para auxiliar na
solução de problemas de integração entre sistemas, facilitando o processo de comunicação e
reduzindo o custo de propagação de erros ao corrigi-los no início dos estágios de
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desenvolvimento. Para isso, precisa-se entender a base conceitual para a ontologia de nível
superior e formal (Farinelli & Almeida, 2013). KOS e ontologias de nível superior são
amplas e fornecem conceitos muito gerais e os termos mais genéricos sob os quais conceitos
de KOS/ontologias mais específicas devem ser classificados (Konopka, 2015).
Neste trabalho, entende-se como KOS de primeira família (ou primeiro nível8)
aqueles que possuem (não exclusivamente) modelos capazes de organizar conhecimento que
são concretizados por outros modelos mais específicos. Embora incluam elementos
concretos, classificamos o UMLS, o BioPortal e o OBO como KOS de nível superior. Eles
definem elementos e estruturas computacionais genéricas capazes de agregar outros KOS,
os quais são definidos como KOS de segunda família (ou segundo nível).
UMLS – Unified Medical Language System
O UML compreende três componentes: Lexicon especialista, Rede Semântica e
Metatesauro. O Metatesauro forma a espinha dorsal da UMLS. Vários tipos de
relacionamentos hierárquicos entre conceitos são modelados no Metatesauro, por exemplo,
pai/filho (PAR/CHD) e mais amplo/estreito (RB/RN), assim como outros relacionamentos
associativos, por aproximação semântica. Aproximadamente, cinco (5) milhões de instâncias
de relações hierárquicas estão representadas no Metatesauro. Comparado aos seus
vocabulários constituintes, tomados individualmente, o Metatesauro possui um escopo
amplo e alto nível de granularidade.
A Rede Semântica (McCray, 2003) é uma rede muito menor, de 135 tipos
semânticos (STs) organizados em uma estrutura em árvore. Os tipos semânticos foram
agregados em quinze grupos semânticos. Cada conceito do Metatesauro recebe (pelo menos)
um tipo semântico da Rede Semântica, independentemente de sua posição hierárquica no
vocabulário de origem (Bodenreider et al., 2005). Cada conceito de Metatesauro recebe pelo
menos um ST. Agrupamentos de STs, chamados Grupos Semânticos (SGs), representam
subdomínios de biomedicina, como Anatomia, Produtos Químicos e Drogas e Distúrbios
(Mougin et al., 2009).

O termo “primeiro nível” para KOS foi evitado para desambiguação em relação a outras estruturas
do framework proposto.
8
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O Metatesauro do UMLS foi montado integrando quase 150 vocabulários de
origem. Ele contém cerca de 1,5 milhão de conceitos, ou seja, agrupamentos de termos
sinônimos, provenientes de vários vocabulários de origem, que são identificados por um
Identificador Único de Conceito (CUI – Concept Unique Identifiers). A Figura 6 ilustra
alguns dos subdomínios do UMLS.
Repositórios
Clínicos

Base de Conhecimento
Genético
SNOMED

ICD10(CID)

OMIM

Outros
subdomínios

Literatura
Biomédica
...

UMLS

NCBI
Taxonomy

MeSH

GO
UWDA

Organismos Modelo

Anotações
Genômicas

Anatomia

Figura 6: Subdomínios UMLS

Já o léxico Specialist foca em prover um conjunto de definições léxico-sintáticas para
serem utilizadas em tarefas de processamento de linguagem natural. Ele contém a forma base
de um termo, bem como as formas variantes, para fornecer uma maneira de identificar
automaticamente as formas alvo normalizadas e as formas variantes dos nomes dos conceitos
(Johnson, 1999).
O UMLS Terminology Services (UTS) é um conjunto de ferramentas interativas
baseadas na Web e uma interface de programador que permite aos usuários e
desenvolvedores acessar a base de conhecimento do UMLS, incluindo os vocabulários do
Metatesauro. O site também contém os arquivos de dados UMLS para download. O UTS é
útil para obter uma compreensão do conteúdo dos recursos UMLS. Como ele contém os
arquivos completos do Metatesauro, o acesso a muitos componentes do UTS é restrito a
usuários registrados que assinaram o Contrato de Licença para Uso do Metathesaurus UMLS
(UMLS, 2009). A Figura 7 exibe a interface de busca do UTS e a Figura 8 apresenta a
interface com detalhamento de um termo encontrado.
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Figura 7: UMLS-UTS – Pesquisa do Termo-Leucemia Linfóide Aguda (UMLS_UTS)

1-Termo
5- Conceitos Amplos
2-CUI

3- Definições
6- Conceitos Restritos
4- Átomos

Figura 8: UTS – Descrição detalhada do Termo de Pesquisa(UMLS_UTS)
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BIOPORTAL
BioPortal é um repositório e sistema de desenvolvimento e visualização uniforme
para ontologias biomédicas fornecido pelo National Center for Biomedical Ontology
(NCBO). O BioPortal contém mais de 300 ontologias biomédicas desenvolvidas em
formatos OWL, RDF, Open Biological and Biomedical Ontologies Format (OBO), Protégé
Frame e Rich Release Format
(RRF). Ele também fornece ferramentas para navegar,
4
desenvolver, editar e .1.
visualizar ontologias para apoiar a pesquisa nas ciências biomédicas.
4

4

4

4

.4. projetos
.5.
O NCBO BioPortal tem sido.2.usado .3.
em vários
de pesquisa em ontologias biomédicas

(Zhe He et al., 2013).
O BioPortal oferece acesso ao navegador e serviço da Web, permite a participação
da comunidade na avaliação e no mapeamento de conteúdo e inclui a iniciativa OBO
Foundry e repositórios para padrões de projeto de ontologia (ODPs), como Ontology Design
Patterns e ODPs Public Catalog. O desenvolvimento da ontologia no BioPortal tende a
empregar linguagens formalmente rígidas e relações axiomatizadas. Os princípios do OBO
também incluem a regra de inserir qualquer classe em uma classe da Ontologia Formal
Básica (BFO – Basic Formal Ontology) como uma ontologia comum de nível superior para
todas as ontologias OBO. A Figura 9 apresenta a homepage do BioPortal com estatísticas
referentes a ontologias, classes, propriedades e mapeamentos, bem como acessos às
ontologias do portal.

Figura 9: Homepage do BioPortal com Estatísticas (Homepage BioPortal)
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Até 02/03/2021, o BioPortal continha: 844 (oitocentos e quarenta e quatro)
ontologias biomédicas; 9.708.644 (nove milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e quarenta
e quatro) classes de ontologias; 36.286 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis)
propriedades; e 82.604.823 (oitenta e dois milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e vinte
e três) mapeamentos. O BioPortal contém 11(onze) ontologias OBO Foundry, 29 (vinte e
nove) ontologias UMLS e 5 (cinco) ontologias da OMS.
OBO Foundry – Open Biomedical Ontologies
A OBO, criada em 2003, evolui constantemente como uma biblioteca on-line de
ontologias biomédicas de domínio público. A OBO Foundry inclui várias ontologias de
anatomia (incluindo o FMA), a Gene Ontology e algumas ontologias especializadas nos
domínios da bioquímica (ChEBI), fenótipos (PATO), sequências (SO) e técnicas de
investigação (OBI). Atualmente, existem mais de 110 ontologias candidatas para inclusão
na OBO. O OBO Foundry utiliza principalmente a linguagem OWL e um formato
proprietário (OBO, 2009). Os nós nas ontologias OBO denotam classes de entidades no
mundo real, e as ligações entre as classes são interpretadas como ligações existencialmente
quantificadas. As relações cruciais (is_a, part_of, integral_part_of, proper_part_of,
located_in, contained_in, adjacent_to, transformation_of, derives_from, preceded_by,
has_participant, has_agent, instance_of) são fornecidas com definições formais consistentes
e inequívocas (Ivanović & Budimac, 2014).
Para tornar as ontologias OBO acessíveis a um amplo público de usuários da
comunidade por meio de uma interface comum, foi construído um portal Web, o BioPortal
(conforme supracitado). Para ontologias OBO, o BioPortal oferece uma interface gráfica de
usuário e várias maneiras diferentes de navegação e pesquisa das ontologias. Além de
fornecer navegação ontológica básica baseada em árvore, o BioPortal fornece paradigmas
mais avançados de visualização de ontologias usando extensões Protégé (Rubin et al., 2006).
Entre as ontologias OBO mais relevantes para este trabalho, podemos citar a Gene
Ontology (GO), que, oferecida na OBO, é a ontologia mais popular e madura em
bioinformática. GO está subdividida em três ontologias separadas: funções moleculares,
componentes celulares e processos biológicos. Já a Ontologia de Sequência (SO – Sequence
Ontology) é responsável por descrever características-chave para sequências genômicas e
outras sequências estruturadas, como sequência viral etc. A Entidades Química de Interesse
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Biológico (CHEBI – Chemical Entities of Biological Interest) é uma ontologia de entidades
moleculares focada em pequenos compostos químicos, como ácidos nucleicos etc. The
Disease Ontology (DO) foi desenvolvida como uma ontologia padronizada para doenças
humanas com o objetivo de fornecer à comunidade biomédica descrições consistentes,
reutilizáveis e sustentáveis de termos de doenças humanas, características fenotípicas e
conceitos de doenças relacionadas ao vocabulário médico. A DO integra semanticamente
doenças e vocabulários médicos por meio de um extenso mapeamento cruzado de termos da
DO com o MeSH, o CID, o tesauro do NCI (National Cancer Institute), o SNOMED e o
OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man). Já a RNA Ontology (RNAO) tem o objetivo
de descrever e caracterizar sequências de RNA, assim como suas estruturas e dinâmica
(Raffat & Siddiqui, 2011).
2.3.3. Segunda Família de KOS para Área Biomédica
Nesta subseção são apresentados KOS largamente utilizados e de relevância para este
trabalho. Tais KOS de segunda família (ou segundo nível) definem termos que são
importantes para a área de oncologia pediátrica, bem como são empregados nos estudos de
casos conduzidos.
SNOMED CT
O SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT) foi desenvolvido e gerenciado pela
IHTSDO (International Health Terminology Standard Development Organization); é
considerado a terminologia multilíngue de saúde clínica mais abrangente do mundo.
Internacionalmente, SNOMED CT é implementado como padrão nos países membros da
IHTSDO. Em 2015, SNOMED CT tornou-se padrão nos Estados Unidos para a codificação
de diagnósticos, procedimentos e sinais vitais PEPs. O SNOMED CT também é amplamente
utilizado no Brasil (El-Sappagh et al., 2018).
A Figura 10 apresenta uma visão geral da arquitetura do SNOMED CT. Ele organiza
mais de 300 mil conceitos em 19 hierarquias de nível superior (por exemplo, substância,
procedimento, achado clínico) que são organizados com relacionamentos IS A (Zhe He et
al., 2015). Cada conceito representa um significado clínico único, que é referenciado por
meio de um identificador SNOMED CT único, numérico e legível por máquina. O
identificador fornece uma referência única inequívoca para cada conceito e não tem nenhum
significado interpretável atribuído por humanos.
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marcado
como
preferido em cada
idioma

Descritores
Nome
totalmente
especificado – Fully
Specified
Name
(FSN)

Um sinônimo é
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Figura 10: Arquitetura SNOMED CT (SNOMED.ORG)

Dois tipos de descrição são usados para representar cada conceito: Fully Specified
Name (FSN) e Synonym (ver Figura 10). O FSN representa uma descrição única e inequívoca
do significado de um conceito. Isso é particularmente útil quando diferentes conceitos são
referidos pela mesma palavra ou frase comumente usada. Cada conceito pode ter apenas um
FSN em cada idioma ou dialeto. Um sinônimo representa um termo que pode ser usado para
exibir ou selecionar um conceito. Um conceito pode ter vários sinônimos. Isso permite que
os usuários do SNOMED CT usem os termos de sua preferência para se referir a um
significado clínico específico.
MeSH
1

3

4

7

6

O. Medical
Subject Headings .(MeSH). é desenvolvido e mantido pela National
.

.

1
Library of Medicine (NLM),. sendo5 que foi introduzido 1para1categorizar
e1 pesquisar conteúdo
1
0.

1.

2.

3.

4.

do MEDLINE/PubMed9. O MeSH inclui os descritores de assunto que aparecem em várias
fontes,1 como os bancos de dados de catálogo PubMed
e na NLM. Ele é parte do UMLS, um
1
5.

6.

projeto
maior da NLM. A primeira edição do MeSH foi publicada em 1960, e os princípios
1

7.

organizadores originais continuam a ser usados na geração e na manutenção de seu
vocabulário. Este KOS contém conceitos e relações de sinonímia, quase sinonímia e
conceitos intimamente relacionados. MeSH é organizado em registros. Existem três tipos
básicos de Registros MeSH: Descritores, Qualificadores e Registros de Conceito
1

8.
1
9.

9

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Suplementar (SCRs). Os Descritores MeSH Records, também conhecidos como Main
Headings (MH), são usados para indexar citações na base de dados MEDLINE da NLM e
catalogar publicações e outras bases de dados biomédicas. A maioria dos descritores
especifica o tópico de um item indexado, como um artigo de jornal. Existem 83
qualificadores tópicos, também conhecidos como SubHeadings (SH), usados para indexação
e catalogação em conjunto com os Descritores. Os SCRs, anteriormente chamados de
Supplementary Chemical Records, são usados para indexar produtos químicos, drogas e
outros conceitos no MEDLINE (Díaz-Galiano et al., 2009).
CID10/11
A padronização terminológica em medicina já começou em 1880, e por um longo
período a CID foi o único recurso de terminologia médica. A edição mais utilizada
atualmente (CID-10) foi traduzida para 42 idiomas e mantida pela Organização Mundial da
Saúde (OMS). Seus nós estão estruturados em 22 capítulos (Infecções, Neoplasias, Doenças
do Sangue, Doenças Endócrinas etc.) e denotam cerca de 14 mil classes de doenças e
problemas relacionados. Cada doença individual se enquadra em uma categoria que possui
um código único. O escopo da CID está se ampliando constantemente e inclui lesões, causas
externas de problemas de saúde, sinais e sintomas. É considerada a inclusão de todas as
condições reconhecidas pela profissão médica (Ivanović & Budimac, 2014).
A CID é construída, mantida e distribuída pela OMS e fornece um sistema de códigos
de diagnóstico para classificar doenças, procedimentos e causas externas de lesões ou
doenças. Seu propósito original era a codificação diagnóstica e processual para estatísticas
de causas de mortalidade, mas ao longo dos anos também foi usada para comunicar
informações sobre serviços de saúde para reembolso e, em seguida, foi adaptada para
informações clínicas veiculares (Cardillo et al., 2015).
As versões eletrônicas da CID-10 foram lançadas em 2004 como software de
navegação em um pacote de CD-ROM e como uma ferramenta on-line da CID-10 no site da
OMS. Ambas as versões eletrônicas forneciam apenas um serviço simples de busca de
palavras que facilitava apenas uma parte menor do complexo processo de codificação da
CID. Desde 2000, alguns países – por exemplo, Austrália, Canadá, Alemanha etc. – têm
usado opiniões de especialistas médicos para adicionar mais códigos à CID-10.
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A CID-11 introduz grandes mudanças em relação à CID-10, tais como: (1) evoluir
de um foco na mortalidade e morbidade para uma classificação multiuso e coerente que possa
capturar outros usos, como atenção primária e saúde pública; (2) criar um padrão de
referência internacional multilíngue para fins de comparabilidade científica e comunicação;
(3) garantir que a CID-11 possa funcionar nos PEPs vinculando a CID a outras terminologias
e ontologias usadas nos PEPs, como o SNOMED CT; e (4) introduzir estrutura lógica e
definições na descrição de entidades e representar a CID-11 em OWL e SKOS.
GENE ONTOLOGY
Conforme detalhado anteriormente, a GO está subdividida em três ontologias
separadas: funções moleculares, componentes celulares e processos biológicos. O Gene
Ontology (GO) é o projeto líder para organizar o conhecimento biológico sobre os genes e
seus produtos de modo formal e consistente por meio dos recursos genômicos. Desde a
publicação de seu artigo introdutório, mais de 100 mil artigos científicos contendo a palavrachave “Gene Ontology” foram publicados e a taxa ainda está aumentando (Open Biological
Ontologies Foundry, 2020).
A GO é a ontologia mais amplamente usada para especificar a localização celular, a
função molecular e a participação do processo biológico de genes humanos e de organismos
modelo. Os dois blocos de construção do GO são: 1 – a própria ontologia; e 2 – a anotação
GO. A ontologia é uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore de conceitos
(chamados de termos GO) e suas relações entre si. A anotação GO é a lista de todos os genes
anotados ligados aos termos da ontologia que descrevem esses genes. A anotação GO
documenta todas as evidências que levaram à associação de um gene e um termo GO usando
códigos de evidência (Smith et al., 2003).
A estrutura do GO pode ser descrita em termos de um grafo, onde cada termo GO é
um nó e as relações entre os termos são arestas entre os nós. GO é vagamente hierárquico,
com os termos “filhos” sendo mais especializados do que os termos “pais”, mas, ao contrário
de uma hierarquia estrita, um termo pode ter mais de um termo pai. Por exemplo, os termos
processo biológico e processo biossintético de hexose têm dois pais: processo metabólico de
hexose e processo biossintético de monossacarídeo. Isso reflete o fato de que o processo
biossintético é um subtipo de processo metabólico e uma hexose é um subtipo de
monossacarídeo (Open Biological Ontologies Foundry, 2020).
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MedDRA
O MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) é o dicionário de
sinônimos padrão usado pela indústria farmacêutica e por agências reguladoras. Ele contém
vocabulário usado para reações adversas a medicamentos estruturado em uma hierarquia. O
Termo de Nível Mais Baixo (LLT – low level terms) é a terminologia mais específica que
expressa a condição de um indivíduo, como “sentir-se enjoado”. Um nível acima estão os
Termos Preferidos (PT), que, juntamente aos LLTs, são frequentemente usados em relatórios
de eventos adversos de medicamentos por empresas farmacêuticas e reguladores. Os níveis
superiores na hierarquia MedDRA são mais genéricos (Karimi et al., 2015).
A hierarquia MedDRA está organizada em cinco níveis. O primeiro nível hierárquico
é baseado na localização anatômica: classe de sistema de órgãos (SOC – system organ class),
por exemplo, “distúrbios cardíacos” ou “distúrbios oculares”. O nível 2 é composto por
termos do grupo de alto nível (HLGT – high level group terms), por exemplo, “insuficiência
cardíaca” ou “neoplasias oculares”; seguido do nível 3: termos de alto nível (HLT – high
level terms); do nível 4: termos preferenciais (PT – preferred terms); e finalmente do nível
5: termos de baixo nível (LLT – low level terms). A MedDRA também propõe Consultas
MedDRA padronizadas (SMQ) que agrupam PTs de diferentes SOC, HLGT e/ou HLT (por
exemplo, anafilaxia), mas são fornecidas em um número limitado (Souvignet et al., 2016).
NCIm e NCIt
O NCI Metathesaurus (NCIm) é um banco de dados de terminologia biomédica
abrangente que cobre a maioria das terminologias usadas pelo NCI para atendimento clínico,
translacional e pesquisa básica, além de informações públicas e atividades administrativas.
Mapeia 8 milhões de termos de mais de 100 fontes em 3,6 milhões de conceitos biomédicos
que representam seu significado. Exibe os termos preferidos, sinônimos, definições e outras
informações de cada fonte, como: links para o NCI Thesaurus (NCIt) e outras fontes de
informações relacionadas, sendo mais de 24 milhões de links cruzados entre elementos de
conteúdo. O NCIm contém a maioria das terminologias de domínio público do UMLS, bem
como muitas outras terminologias biomédicas criadas por ou de interesse do NCI e de seus
parceiros. Algumas terminologias proprietárias são incluídas com permissão e têm restrições
ao seu uso. A versão atual do NCIm é baseada no UMLS build 2020AA e cobre até o NCI
Thesaurus 20.06e (NCI, 2020).
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O NCIt é uma grande ontologia complexa de referência dedicada ao tratamento e à
pesquisa sobre o câncer. Consiste em 19 sub-hierarquias, a maior das quais é Disease,
Disorder ou Finding. A sub-hierarquia do Neoplasm é, por sua vez, uma sub-hierarquia de
Disease, Disorder ou Finding. Devido ao foco no câncer, a sub-hierarquia de Neoplasm
parece receber atenção especial, se manifestando, por exemplo, pela maior densidade de
relacionamento dessa sub-hierarquia em comparação com a densidade de todo o NCIt (Lee
et al., 2019).
O NCIt é uma ontologia biomédica de referência usada pelo NCI e um número
crescente de outros sistemas. O NCIt cobre vocabulário para cuidados clínicos, pesquisa
translacional e básica, informações públicas e atividades administrativas. O conteúdo é
focado no câncer, mas contém uma quantidade cada vez maior de terminologia que não é
específica do câncer à medida que aumenta o número de usuários e parceiros não cancerosos.
NCIt é uma terminologia baseada em conceitos, com mais de 70 mil conceitos organizados
hierarquicamente em 19 domínios distintos. Fornece informações terminológicas,
definições, sinônimos e outras propriedades de conceito. O NCIt é a principal fonte usada
para anotar os elementos de dados no caDSR; outras entradas NCIt fazem referência a nós
correspondentes no UMLS SN (Semantic Network – Rede Semântica UMLS) (Jiang et al.,
2012).
O NCI Thesaurus (NCIt) fornece terminologia de referência para o NCI e outros
sistemas. Abrange vocabulário para atendimento clínico, pesquisa translacional e básica e
informações públicas e atividades administrativas. Recursos do NCIt: códigos únicos e
estáveis para conceitos biomédicos; termos preferidos, sinônimos, códigos de pesquisa,
códigos-fonte externos e outras informações; mais de 100 mil definições textuais; links para
o Metathesaurus do NCI e outras fontes de informação; mais de 400 mil ligações cruzadas
entre conceitos, fornecendo definição formal baseada em lógica de muitos conceitos; e
amplo conteúdo integrado da NCI e de outros parceiros, muito disponível como
subconjuntos NCIt separados. É atualizado frequentemente por uma equipe de especialistas.
O NCIt é um padrão amplamente reconhecido para codificação e referência biomédica,
usado por uma ampla variedade de parceiros públicos e privados, tanto nacional quanto
internacional, incluindo a Terminologia do Consórcio de Padrões de Intercâmbio de Dados
Clínicos (CDISC), a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, o Federal
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Terminologias de medicamentos (FMT) e o Conselho Nacional para Programas de
Medicamentos Prescritos (NCPDP) (NCIt, 2020).
O tesauro do National Cancer Institute (NCIt) é um KOS de referência voltado para
o câncer e possui o objetivo de facilitar a interoperabilidade e o compartilhamento de dados
entre vários sistemas de informação no NCI. Ele é atualizado no início de cada mês para
acesso público gratuito em OWL e tem sido usado em um número crescente de sistemas de
informação fora do NCI.
LOINC
O LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) é um sistema de
codificação para documentar observações laboratoriais e clínicas. É útil na padronização de
termos de saúde para oferecer suporte à interoperabilidade; no entanto, sua utilidade é
limitada ao nível do léxico (Roldán-García et al., 2018).
O LOINC é mantido pelo Regenstrief Institute e usado para descrever observações
de laboratórios médicos. Facilita a troca de informações com relação aos testes e resultados
laboratoriais entre prestadores de cuidados de saúde, laboratórios e agências de saúde
pública. Os termos LOINC correspondem a um único teste, painel, observação ou medição
e são identificados exclusivamente por um código numérico. Os termos são formados por
seis partes: componente (o que está sendo medido), propriedade (características do que está
sendo medido), tempo (informações temporais de medição), sistema (contexto de
observação ou tipo de amostra), escala (escala de medida) e método (procedimento utilizado
para obter a medida) (Denaxas, 2017). A Tabela 4 apresenta um exemplo de especificações
utilizando o LOINC.
Tabela 4: Exemplos de Especificações LOINC
Sodium:SCnc:Pt:Ser/Plas:Qn //Quantidade de Sódio no Sangue
Sodium:SCnc:Pt:Urine:Qn //Quantidade de Sódio na Urina
Sodium:SRat:24H:Urine:Qn //Quantidade de Sódio na Urina nas últimas 24h.
Creatinine renal clearance:VRat:24H:Ur+Ser/Plas:Qn //Depuração Renal da
Creatinina
Glucose^2H post 100 g glucose PO:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn //Glicose Glicada a cada
2h
Gentamicin^trough:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn //Gentamicina
ABO group:Type:Pt:Bld^donor:Nom //Grupo Sanguíneo
Body temperature:Temp:8H^max:XXX:Qn // Temperatura Corporal Diária
Chief complaint:Find:Pt:^Patient:Nar:Reported //Queixa Principal
Physical findings:Find:Pt:Abdomen:Nar:Observed // Sintomas Físicos Observados
Binocular distance:Len:Pt:Head^fetus:Qn:US.measured //Distância Binocular
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2.4.

Anotação Semântica
A anotação semântica é o processo de vincular o significado de dados não

estruturados a conceitos que são inequivocamente descritos em um recurso de conhecimento.
A anotação semântica automática desempenha um papel crucial em uma grande variedade
de aplicações da Web semântica, como geração de dados vinculados, extração de
informações abertas, alinhamento de ontologia e busca semântica. Especificamente, a busca
semântica permite que os usuários expressem suas necessidades de informação em termos
de conceitos retirados de um ou de vários recursos de conhecimento. Ao contrário das buscas
baseadas em palavras-chave, a busca semântica pode fazer uso dos relacionamentos
semânticos para realizar novas tarefas, como refinar as consultas de usuário com conceitos
mais amplos ou mais específicos para navegar em todo o conteúdo da coleção, por meio das
taxonomias fornecidas, e fornecer visualizações mais amigáveis para explorar os
documentos recuperados (Berlanga et al., 2015).
O termo “anotação semântica” é descrito como “uma anotação atribui a uma
entidade, que está no texto, um link para sua descrição semântica. Uma anotação semântica
é referente a uma ontologia” (Liao et al., 2015). A anotação semântica está preocupada como
“uma abordagem para vincular as ontologias às fontes de informação originais” (Liao et al.,
2015). Definições de documentos diferentes mostram uma coisa em comum: uma anotação
semântica é o processo de vinculação de recursos eletrônicos a um KOS específico. O
recurso eletrônico pode ser conteúdo de texto, imagens, vídeos, serviços etc. (Liao et al.,
2011).
Estrutura da
Anotação Semântica
Recurso
Eletrônico

Ontologia/KOS

Aplicação

Figura 11: Componentes da Anotação Semântica – Adaptado de Liao et al. (2011)
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A Figura 11 representa os componentes da anotação semântica. O lado esquerdo
representa o recurso eletrônico. No lado direito, tem-se os três componentes principais da
anotação semântica:
•

Ontologia/KOS: define os termos usados para descrever e representar um
corpo de conhecimento.

•

Modelo da Estrutura da Anotação Semântica: organiza a estrutura/esquema
de uma anotação e descreve os mapeamentos entre recursos eletrônicos em
uma ou mais ontologias.

•

Aplicação: é projetada para atingir os propósitos do usuário (composição,
compartilhamento, reutilização, integração etc.) por meio da estrutura da
anotação semântica.

2.4.1. Tipos de Anotação Semântica
A anotação manual é uma metodologia que transforma os recursos sintáticos
existentes em estruturas de conhecimento interligadas, adicionando informações a algum
nível de documento (palavra, frase ou parágrafo) que constitui o metadado. O processo de
anotação manual é caro e regularmente não considera que vários pontos de vista de uma
fonte de dados, envolvendo múltiplas ontologias, podem ser úteis para suportar os requisitos
de diferentes usuários. Como exemplo de anotação manual, pode-se citar que, no Protégé,
um usuário pode criar uma instância de uma classe toda vez que quiser anotar pela seleção
de um texto no documento. Outro exemplo são documentos clínicos onde casos que ocorrem
em diferentes locais no documento são anotados para se referir à mesma entidade do mundo
real. Tais anotações em equivalências podem ser valiosas para deduzir novos conhecimentos
e úteis para aplicativos relacionados à assistência médica.
A anotação semiautomática precisa de intervenção humana em algum nível de
anotação. Esta categoria de sistemas de anotação difere em sua arquitetura, seus métodos e
suas ferramentas de extração de informações, além de no valor do trabalho manual
necessário para obter anotação, no desempenho, no gerenciamento de armazenamento e em
outros recursos.
A anotação automática é uma tarefa importante no esforço da Web semântica. Os
metadados semânticos são criados usando a anotação automatizada ou ferramentas de
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marcação com melhores resultados de vários algoritmos de aprendizado de máquina, que
precisam de conjuntos de treinamento (Slimani, 2013). Está fora do escopo desta dissertação
pesquisar soluções de anotação automática, embora elas possam ser utilizadas futuramente
como auxílio às atividades do framework aqui proposto.
2.4.2. Anotações Semânticas na Área Biomédica
Textos biomédicos têm várias características que os tornam particularmente
desafiadoras não apenas para a semântica, mas também para qualquer tarefa em
processamento de língua natural. Algumas dessas características incluem: (1) textos clínicos
com frequência não aderem totalmente às regras corretas de gramática, sintaxe ou ortografia;
(2) termos biomédicos são propensos à ambiguidade, uma vez que frequentemente são
usadas abreviaturas e acrônimos que necessitam de desambiguação; e (3) textos biomédicos
de diferentes subáreas possuem características próprias, por exemplo, os relacionados à
genética e às proteínas são particularmente desafiadores porque cada proteína tem um gene
associado, muitas vezes com o mesmo nome (Jovanović & Bagheri, 2017).
Anotações semânticas permitem a integração de dados baseada em diferentes KOS,
tal como: o SNOMED CT ou o UMLS pode ajudar a especificar o significado de cada item
de dados, por exemplo, o código UMLS C0475440 corresponde ao tamanho do tumor
enquanto C0005890 especifica a altura do corpo.
Uma das aplicações de anotações em saúde está relacionada à interoperabilidade e à
integração dos dados, que envolve um passo de anotar cada item de dados com um código
de terminologia apropriado. Itens de dados que são representados pelo mesmo conceito
médico devem receber o mesmo código de terminologia. A atribuição de termos médicos ou
nomes de itens de dados para conceitos médicos deve ser definida em conjunto com
especialistas do domínio. Este é um desafio, dado o grande número de termos médicos e a
complexidade dos conceitos, bem como suas relações. Além disso, a grande maioria das
estruturas de dados médicos (ou seja, metadados estruturais) e os conteúdos coletados nas
instituições de saúde não estão atualmente disponíveis para a comunidade científica. A
integração de dados em medicina é severamente impactada por este problema e a anotação
semântica é um passo fundamental para solucioná-lo, uma vez que permite identificar
elementos de dados correspondentes em diferentes fontes de dados (Dugas et al., 2016).

37

3. Revisão da Literatura e Trabalhos Relacionados
Os estudos apresentados neste capítulo são resultados de três Revisões Sistemáticas
da Literatura (RSL), sendo: 1) a primeira reflete o estado da arte em Prontuários; 2) a
segunda reflete o estado da arte em ontologias para a oncologia pediátrica ou câncer infantil;
e 3) na terceira, realizou-se um estudo terciário sobre o câncer infantil, a ontologia genética
e o NCIt. Foram necessárias as três revisões complementares, pois não foram localizadas na
literatura materiais de relevância que abordassem prontuários semânticos para o câncer
infantil ou a oncologia pediátrica.
Nesta dissertação, os procedimentos adotados nas RSLs foram baseados em
Kitchenham (2007) e em particular nas atividades do Prisma (Liberati et al., 2009). A Figura
12 apresenta as fases das RSLs apresentadas neste capítulo. As seções 3.1, 3.2 e 3.3
apresentam as três RSL supracitadas, respectivamente.

1 - Definição das Questões de Pesquisa
FASE 1: Planejamento

2 - Desenvolvimento do Protocolo de Revisão
3 - Validação do Protocolo de Revisão

4 - Identificação das Pesquisas Relevantes
5 – Seleção dos Estudos Primários

FASE 2: Condução

6 – Avaliação da Qualidade do Estudos
7 – Extração dos Dados
8 – Síntese dos Dados

9 – Escrita do relatório de revisão
FASE 3: Documentação

10 – Validação do Relatório

Figura 12: Diagrama Prisma Adaptado e Traduzido de Kitchenham (Brereton et al., 2007)
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3.1.

RSL1 – Prontuários Semânticos para o câncer em geral
A RSL1 busca identificar na literatura artigos que abordem PEPs semânticos para a

oncologia, as tecnologias e os modelos semânticos usados na oncologia. A subseção 3.1.1
apresenta o planejamento e a execução da RSL1, enquanto a subseção 3.1.2 apresenta os
resultados obtidos nesta RSL.
3.1.1. Planejamento e Execução da RSL1
Foi elaborada a seguinte questão de pesquisa principal para nortear esta RSL:
• Quais são os modelos e as técnicas aplicadas para PEPs semânticos voltados ao
câncer e/ou à oncologia?
Os seguintes parâmetros foram utilizados:
• Aplicação: em área multidisciplinar com contribuições à saúde, à computação e
à tecnologia; na saúde, com o desenvolvimento de prontuários eletrônicos
interoperáveis específicos ao câncer; e na área da computação e tecnologia,
desenvolvendo modelos de ontologias e técnicas de IA aplicáveis à semântica de
prontuários.
•

Palavras-Chave: Semantic, Ontology, Electronic health record, Electronic
medical record, Electronic medical record systems, Cancer, Oncology,
Carcinoma, Tumor, Neoplasma, Neoplasia, Cancerology.

•

String de busca utilizada: (“semantic” OR “ontology” OR “thesaurus”) AND
(“electronic health record” OR “electronic medical record”) AND (“cancer”
OR “oncology” OR “carcinoma” OR “tumor” OR “neoplasm” OR
“neoplasia” OR “cancerology”).

•

Listagem de fontes: Biblioteca Digital do IEEE (https://ieeexplore.ieee.org),
Biblioteca

Digital

(https://www.scopus.com)

da

ACM
e

(https://dl.acm.org/),
PubMed

–

SCOPUS
MEDLINE

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/).
•

Critérios de inclusão:
a) Serão incluídos trabalhos publicados e disponíveis integralmente em bases de
dados científicas;
b) Serão incluídos trabalhos publicados nos últimos cinco (5) anos, que tenham
passado pelo processo de revisão por pares;
c) Serão incluídos os trabalhos que abordarem prontuários eletrônicos
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d)
e)
f)
g)
•

semânticos, ontologias e/ou semânticas para câncer;
Serão incluídos os trabalhos que abordarem prontuários eletrônicos
semânticos e câncer;
Serão incluídos trabalhos que abordem ontologias e/ou semânticas para o
câncer;
Serão incluídos trabalhos que abordem prontuários eletrônicos e câncer;
Serão utilizados somente estudos primários e secundários.

Critérios de exclusão:
a. Serão excluídos trabalhos com mais de cinco (5) anos de publicação;
b. Serão excluídos trabalhos que contenham somente um dos temas abordados;
c. Serão excluídos trabalhos terciários;
d. Serão excluídos artigos com menos de cinco (5) laudas;
e. Serão excluídos protocolos;
f. Estudos claramente irrelevantes para a pesquisa, de acordo com as questões
de investigação levantadas;
g. Estudos que não respondam nenhuma das questões de pesquisa;
h. Estudos repetidos: se o mesmo estudo estiver disponível em diferentes
fontes de busca, a primeira pesquisa será considerada;
i. Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos, ou seja,
trabalhos com resultados não concluídos não serão aceitos;
j. Estudos que não estejam nos idiomas: inglês, espanhol e português.

Os seguintes passos foram executados nesta RSL: 1. Identificação da pesquisa; 2.
Seleção de estudos; 3. Avaliação da qualidade; 4. Extração de dados e monitoramento do
progresso; e 5. Síntese de dados selecionados (Figura 13).
Conforme apresenta a Figura 13, na RSL1 obtiveram-se inicialmente 2109 (dois
mil cento e nove) artigos entre as bases: IEEExplorer (Institution of Engineering and
Technology – base de dados digital), ACM library (Association for Computing Machinery
digital library), Scopus (banco de dados digital da Elsevier) e PubMed (motor de busca de
livre acesso à base de dados MEDLINE).
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Total de Registros

Total de Registros

Total de Registros

ACM Library (n = 86)

PubMed (n = 19)

Scopus (n = 1999)

Total = 2109
26 artigos duplicados entre as
bases

2083 artigos, sem duplicação

Seleção

Identificação

Total de Registros
IEEExplorer (n = 5)

Artigos Rastreados
(n = 2083)

Elegibilidade

N. de artigos em texto completo
avaliados para elegibilidade (n=266)

Artigos Excluídos (n = 1627)

N. de artigos em texto completo
excluídos, com justificativas (n =161)

Inclusão

N. de estudos incluídos em
síntese qualitativa (n = 105)

N. de estudos incluídos em síntese
quantitativa (meta-análise) (n=27)

Figura 13: Diagrama Prisma RSL1

Na condução e na classificação dos estudos, foram selecionados entre as bases 2109
artigos, dentre os trabalhos:
• 95% dos trabalhos da base Scopus, 1999 artigos;
• 4% dos trabalhos da base ACM, 86 artigos;
• 1% dos trabalhos da base PubMed, 19 artigos;
• Menos de 1%, dos trabalhos da IEEE, 5 artigos.
Na etapa de seleção dos estudos primários, extraíram-se 266 artigos elegíveis. E
desta análise um pouco mais refinada obtiveram-se:
• 56%, 150 não atendiam aos critérios de seleção iniciais e foram rejeitados;
• 39%, 109 trabalhos foram aceitos e classificados para aplicação dos critérios de
inclusão;
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• 4%, 11 trabalhos estavam duplicados entre as bases.
Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para meta-análise, obtiveramse vinte e sete (27) artigos dos quais serão aplicadas a meta-análise e leitura completa dos
estudos. Elaborou-se um conjunto de gráficos e tabelas, resultados da memória de pesquisa,
baseando-se em três características de maior relevância para as análises da RSL1:
Prontuários Semânticos, KOS e os tipos de câncer relacionados. A próxima seção apresenta
os resultados da RSL1.
3.1.2. Resultados da RSL1
A Tabela 5 apresenta a lista de trabalhos selecionados da RSL1, incluindo o título
da citação, tipos de PEP, o tipo de KOS e o tipo de câncer abordado. No final da tabela
(última linha), está classificada esta dissertação quanto ao tipo de PEP, KOS e câncer.

Tabela 5: Trabalhos Selecionados da RSL1
ID
A1
A2
A3
A4

Título e Citação
Building a semantic web-based metadata repository for facilitating detailed
clinical modeling in cancer genome studies. (Sharma et al., 2017)
(A semantic web based framework for the interoperability and exploitation of
clinical models and EHR data. (Legaz-García et al., 2016)
Information Technology System Including Patient Generated Health Data for
Cancer Clinical Care and Research. (Maggi et al., 2019)
An information model for computable cancer phenotypes. (Hochheiser et al.,
2016)

Tipo de PEP

Tipo de KOS

Tipo de
câncer

OpenEHR

RDF, Arquétipos
(mini-arquétipos)

Genoma do
câncer

OpenEHR

OWL, Arquétipos

COLORRETAL

HL7

HL7-CDA

Geral

HL7

FHIR OWL, NCIt

Geral

A5

CCAE: Cross-field categorical attributes embedding for cancer clinical endpoint
SEER
prediction. (Li et al., 2020)
Medicare EHR

CCAE,
Acoplamento
Semântico

Geral

A6

Discovery of noncancer drug effects on survival in electronic health records of
patients with cancer: A new paradigm for drug repurposing (Wu et al., 2019)

VUMC EHR

Não Definido

Geral

Personal Health Information Recommender: implementing a tool for the
empowerment of cancer patients (Iatraki et al., 2018)

Personal
Health
Information
(PHIR)

Ontologias

Geral

Não Definido

PNL MetaMap,

Geral

Não Definido

ICD9 (CID9),

Mama

Não Definido

Não Definido

Pulmão

A7
A8
A9
A10

Electronic Medical Record Search Engine (EMERSE): An Information Retrieval
Tool for Supporting Cancer Research. (Hanauer et al., 2020)
Mining post-surgical care processes in breast cancer patients.(Chiudinelli et al.,
2020)
Reconstructing the patient’s natural history from electronic health records.
(Najafabadipour et al., 2020)

A11

Construction of liver fibrosis diagnosis ontology from Fuzzy extended ER
modeling: Construction of FibrOnto from an EER model. (Sweidan et al., 2020)

Não Definido

A12

NetSDM: Semantic data mining with network analysis. (Kralj et al., 2019)

Não Definido
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Arquétipos,
Ontologia Difusa,
Regras de
Classificação,
COLORRETAL
Modelagem do
Conhecimento
Semântico
Go ontology,
LLA-Leucemia
Mineração de
Linfoblástica
Dados Semântica Aguda, Mama
SDM

ID

A13
A14
A15
A16

Título e Citação
Standardizing chemotherapy regimen nomenclature: A proposal and evaluation
of the hemonc and national cancer institute thesaurus regimen content.
(Rubinstein et al., 2020)
Analysis of hormone receptor status in primary and recurrent breast cancer via
data mining pathology reports. (Chang et al., 2019)
SNOMED CT Annotation for Improved Pathological Decisions in Breast Cancer
Domain.(Rani et al., 2019)
Ontology-Based Approach for Liver Cancer Diagnosis and Treatment. Journal of
Digital Imaging. (Messaoudi et al., 2019)

Tipo de PEP

Tipo de KOS

Tipo de
câncer

Não Definido

Esquemas de
Vocabulário

MIELANOMA

Não Definido

Não Definido

Mama

Não Definido

SNOMED CT

Mama

Não Definido

Ontologias de
Classificação
UMLS, Ontologias
de Referência,
NCIt
Mapeamento De
Dados Semântico,
PPES-MET

Fígado

A17

Extended Analysis of Topological-Pattern-Based Ontology Enrichment.(Z He et
al., 2019)

Não Definido

A18

Probabilistic Prognostic Estimates of Survival in Metastatic Cancer Patients
(PPES-Met) Utilizing Free-Text Clinical Narratives. (Banerjee et al., 2018)

Não Definido

A19

Extracting cancer mortality statistics from death certificates: A hybrid machine
learning and rule-based approach for common and rare cancers.(Koopman et
al., 2018)

Não Definido

SNOMED CT

Comuns e
Raros

A20

Labeling for big data in radiation oncology: The radiation oncology structures
ontology. (Bibault et al., 2018)

Não Definido

BIOPORTAL, Gene
Ontology, ROS,
CDW E OWL

LINFONODOS

Não Definido

RxNorm, OWL

Mama

Não Definido

SNOMED CT

Rins

Não Definido

ICD 10 (CID10),
SNOMED, LOINC,
NDFRT e READ.

Colangiocarci
noma

Não Definido

MetaMap

Mama

Não Definido

SNOMED CT

Fígado

Não Definido

PNL, MetaMap

Geral

Não Definido

SNOMED CT,
UMLS

Geral

OpenEHR

UMLS,
BioPortal,
SNOMEDCT, GO,
NCIt, ICD

Oncologia
Pediátrica

A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27

Computerized Approach to Creating a Systematic Ontology of
Hematology/Oncology Regimens. (Malty et al., 2018)
Utilizing Narrative Text from Electronic Health Records for Early Warning
Model of Chronic Disease. (Meng et al., 2018)
Preliminary exploration of survival analysis using the OHDSI common data
model: A case study of intrahepatic cholangiocarcinoma. (Hong et al., 2018)
Using clinical narratives and structured data to identify distant recurrences in
breast câncer. (Zexian et al., 2018)
Ontological features of Electronic Health Records reveal distinct association
patterns in liver cancer.(Lawrence W.C. Chan et al., 2017)
Association Patterns of Ontological Features Signify Electronic Health Records
in Liver Cancer. (L.W.C. Chan et al., 2017)
ODMedit: Uniform semantic annotation for data integration in medicine based
on a public metadata repository. (Dugas et al., 2016)

Esta dissertação

Geral
Geral

A Figura 14 exibe quais os tipos de PEPs que prevalecem nos trabalhos
selecionados. Esses resultados apontam que não são utilizados modelos PEP padrão na
maioria dos estudos. Entre os padrões utilizados, o OpenEHR e o HL7 se sobressaem.
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Figura 14: O Uso de Padrões Internacionais de PEPs para o Câncer

Dentre os estudos selecionados, é possível destacar os estudos A3 e A4, que
utilizam o padrão internacional HL7. O A3 enfoca a arquitetura semântica para interação
com wearebles e sensores. O foco é em computação vestível, fugindo dos objetivos desta
dissertação. O A4 utiliza o FHIR, que é o modelo de recursos interoperáveis do HL7, e a
representação OWL para modelar fenótipos de câncer com termos do NCI Thesaurus, tendo
como resultado o modelo DeepPhe Information.
Os estudos A1 e A2 utilizam o padrão OpenEHR, ou seja, o mesmo adotado nesta
dissertação.
O A1 utiliza o Modelo de Referência, o conjunto de classes padrões e modelos de
miniarquétipos, presentes no padrão OpenEHR, para produzir um repositório de metadados
de estudo do genoma do câncer clínico com uma coleção de instâncias de padrões de
miniarquétipos com aplicação em um estudo de caso do domínio “farmacêutico-clínico” no
TCGA.
O artigo A2 descreve um arquivo OWL para dados clínicos implementados como
arquétipo no domínio do câncer colorretal.
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Os trabalhos A5, A6 e A7 abordam prontuários semânticos de menor
representatividade não padronizados. Os demais trabalhos abordam PEPs, mas não destacam
um padrão bem definido.
A Figura 15 apresenta os KOS utilizados nos estudos selecionados. O SNOMED
CT é o mais citado nos artigos, tendo aparecido cinco (5) vezes como principal do estudo
KOS (A14, A15, A19, A22 e A25) e duas (2) vezes em conjunto com outros KOS (A23 e
A25). UMLS (A17 e A27), NCIt (A4 e A17) e ICD-CID (A9, A23) aparecem com duas
ocorrências cada.
UMLS, Ontologias de Referência, NCIt
SNOMED CT , UMLS
SNOMED CT
RxNorm, OWL
RDF, Arquétipos
PNL MetaMap,
OWL, Arquétipos
Ontologias de Classificação
Ontologias
Não Definido
Mineração de Dados Semântica - SDM
MetaMap
MAPEAMENTO DE DADOS SEMANTICO,…
ICD(CID9),
ICD 10, SNOMED, LOINC, NDFRT e READ.
HL7-CDA
FHIR OWL, NCIt
Esquemas de Vocabulário
CCAE, Acoplamento Semântico
BIOPORTAL, ROS, CDW E OWL
Arquétipos, OntologiaDifusa, Regras de…
0

1

2

3

4

5

Figura 15: KOS de maior Recorrência em PEPs para o Câncer

O artigo A14 aborda a relação entre hormônios “desregulados” e câncer de mama.
Para tanto, técnicas de mineração de texto e processamento de linguagem natural são
utilizadas. O SNOMED aparece como KOS que especifica conteúdo do PEPs para apoio às
decisões clínicas.
O artigo A15 utiliza o SNOMED CT como padrão de anotação para sistema de apoio
à decisão clínica (CDSS) no domínio, que é o câncer de mama. O CDSS fornece suporte à
classificação patológica e ao estadiamento do câncer com anotação em linguagem natural.
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6

O objetivo é melhorar o desempenho, a precisão das decisões patológicas e a qualidade dos
dados.
O artigo A19 propõe um classificador automático para identificar causas de morte
relacionadas ao câncer em certidões de óbito. Para tanto, utiliza N-gramas, SVM (Support
Vector Machine) e um subsistema baseado em regras para classificar e extrair conceitos
SNOMED CT.
O artigo A22 utiliza o histórico do PEP e relações semânticas do SNOMED CT para
expandir termos relacionados ao câncer renal e assim obter maior precisão diagnóstica. As
CNN (Convolational Neural Network) são utilizadas para a predição de predisposição de um
indivíduo desenvolver este tipo de câncer.
O artigo A25 usa o SNOMED CT para analisar características do câncer hepático em
casos suspeitos. O trabalho A23 utiliza seis (6) KOS (ICD10CM, ICD10PCS, SNOMED,
LOINC, NDFRT e READ) para apoiar a análise de sobrevida de pacientes com
colangiocarcinoma intra-hepático (ICC). Já o trabalho A27 propõe o desenvolvimento de
anotações semânticas de elementos de dados médicos com base em um repositório público
de metadados em grande escala. Para obter códigos uniformes, são empregados o UMLS e
o SNOMED CT.
O artigo A4 modela fenótipos de câncer com termos do NCI Thesaurus, enquanto o
artigo A17 descreve um padrão topológico de ontologia cruzada utilizando UMLS e NCIt.
Já o trabalho A9 usa o algoritmo careflow baseado em características clínicas e
histopatológica do tumor, termos de recidivas, ocorrência de metástases e taxas de sobrevida
em 5 anos usando o ICD9 para obter evidências para tomada de decisão.
A Tabela 6 apresenta os KOS utilizados nos artigos selecionados e a respectiva
ocorrência. Esta tabela também indica, conforme legenda por cores, menção a elementoschave deste trabalho, como arquétipos OpenEHR, BioPortal e UMLS.
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Tabela 6: Ocorrência de KOS em PEPs para o Câncer (O Autor, 2021)

KOS em PEPs para o câncer

Ocorrência

Arquétipos, Ontologia Difusa, Regras de Classificação, Modelagem do Conhecimento Semântico

1

BIOPORTAL, ROS, CDW E OWL

1

CCAE, Acoplamento Semântico

1

Esquemas de Vocabulário

1

FHIR OWL, NCIt

1

HL7-CDA

1

ICD 10, SNOMED, LOINC, NDFRT e READ.

1

ICD(CID9),

1

MAPEAMENTO DE DADOS SEMANTICO, PPES-MET

1

MetaMap

1

Mineração de Dados Semântica - SDM

1

Não Definido

1

Ontologias

1

Ontologias de Classificação

1

OWL, Arquétipos

1

PNL MetaMap,

1

RDF, Arquétipos

1

RxNorm, OWL

1

SNOMED CT

5

SNOMED CT , UMLS

1

UMLS, Ontologias de Referência, NCIt
Legenda da Tabela

1

- Arquétipos OpenEHR
- KOS BioPortal OBO Foundry
- KOS UMLS

A Figura 16 exibe os tipos de câncer abordados nos artigos relacionados. Nove
trabalhos abordam o câncer principalmente de maneira genérica. Cinco trabalhos são
voltados ao câncer de mama (A9, A12, A14, A15, A21, A24), três ao câncer de fígado (A16,
A23 e A25) e dois ao câncer colorretal (A2, A11). Os demais tipos de câncer listados na
figura foram domínio de estudo de um trabalho cada.
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Figura 16: Tipos de câncer com pesquisas sobre Prontuários Semânticos

RSL2 – KOS para o câncer infantil

3.2.

A RSL2 busca identificar na literatura artigos que abordem aspectos semânticos,
KOS e tecnologias semânticas voltadas à oncologia pediátrica. A subseção 3.2.1 apresenta
o planejamento e a execução da RSL2, enquanto a subseção 3.2.2 apresenta os resultados
obtidos nesta RSL.
3.2.1. Planejamento e Execução da RSL2
O objetivo foi selecionar o estado da arte dos últimos cinco (5) anos. Foi elaborada
a seguinte questão de pesquisa principal para nortear esta RSL:
• Quais são os KOS aplicados em estudos sobre câncer infantil (oncologia
pediátrica)?
Os seguintes parâmetros foram utilizados:
•

População: modelos, ontologias e semânticas aplicadas a prontuários eletrônicos e
ao câncer infantil.

•

Aplicação: em área multidisciplinar com contribuições à saúde, à computação e à
tecnologia; na saúde, com o desenvolvimento de KOS para o câncer infantil.

•

Seleção de fontes: as fontes deverão estar disponíveis via Web, em bases de dados
científicas.
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• Palavras-Chave: Semantic, Ontology, Ontologies, “Childhood cancer”,
“Pediatric oncology”.
•

String de busca utilizada: (“semantic” OR “ontology” OR “ontologies”) AND
(“childhood cancer” OR “pediatric oncology”).

•

Listagem de fontes: Biblioteca Digital da ACM (https://dl.acm.org/), SCOPUS
(https://www.scopus.com), PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/).

•

Tipo dos artigos: serão considerados estudos secundários que descrevam,
testem ou comparem ontologias e/ou semânticas para câncer infantil; assim
como estudos de caso e aplicações de ontologias e/ou semânticas para o câncer.

•

Idioma(s) dos artigos: inglês, espanhol e português.

•

Critérios de inclusão:

•

a.

Serão incluídos trabalhos publicados e disponíveis integralmente em bases
de dados científicas ou em versões impressas;

b.

Serão incluídos trabalhos publicados nos últimos cinco (5) anos que tenham
passado pelo processo de revisão por pares;

c.

Serão incluídos os trabalhos que abordarem ontologias e câncer infantil;

d.

Serão utilizados somente estudos primários e secundários.

Critérios de exclusão:
i.

Serão excluídos trabalhos que contenham somente um dos temas abordados;

ii.

Serão excluídos trabalhos terciários;

iii.

Serão excluídos artigos com menos de cinco (5) laudas;

iv.

Serão excluídos protocolos;

v.

Estudos claramente irrelevantes para a pesquisa, de acordo com as questões
de investigação levantadas;

vi.

Estudos que não respondam nenhuma das questões de pesquisa;

vii.

Estudos repetidos: se o mesmo estudo estiver disponível em diferentes
fontes de busca, a primeira pesquisa será considerada.

Conforme apresenta a Figura 17, na RSL2 obtiveram-se novecentos e dezesseis
(916) trabalhos entre as bases ACM, PubMed e Scopus, com 7 artigos duplicados entre as
bases.
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Identificação

Total de Registros ACM
Library (n = 14)

Total de Registros
PubMed (n = 27)

Total de Registros
Scopus (n = 872)

Total = 913

07 artigos duplicados entre as bases

Seleção

906 artigos, sem duplicação

Artigos Rastreados
(n = 906)

Artigos Excluídos (n = 855)

Elegibilidade

N. de artigos em texto completo
avaliados para elegibilidade (n=51)

Inclusão

N. de estudos incluídos em
síntese qualitativa (n = 32)

N. de artigos em texto completo
excluídos, com justificativa (n =19)

N. de estudos incluídos em síntese
quantitativa (meta-análise) (n=16)

Figura 17: Diagrama Prisma da RSL2

Dentre os trabalhos incialmente selecionados:
•

95% são da base Scopus, 872 artigos;

•

14% são da base ACM DL, 14 artigos;

•

3% são da base PubMed, 27 artigos;

•

7 artigos estão duplicados entre as bases.

Na etapa de seleção dos estudos primários, dentre os 906 artigos sem duplicação,
extraíram-se cinquenta e um (51) artigos elegíveis. Após aplicação dos critérios de inclusão
e de exclusão para meta-análise, obtiveram-se dezesseis (16) artigos, dos quais foram
realizadas a meta-análise e a leitura completa dos estudos.
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3.2.2. Resultados da RSL2
A Tabela 7 apresenta a lista de trabalhos selecionados da RSL2, incluindo o título
da citação, o KOS abordado e o tipo de câncer infantil em foco. No final da tabela (última
linha), está posicionada esta dissertação quanto ao tipo de KOS e ao tipo de câncer. No caso
desta dissertação, não existe foco em um tipo de câncer específico.
Tabela 7: RSL2 – KOS para o câncer infantil
ID
B1
B2
B3
B4
B5

Título e Referência

KOS

Identification of Potential Prognostic Genes for Neuroblastoma. (Zhong et al., 2018)
Gene Ontology
Gene Expression Profiling of Acute Lymphoblastic Leukemia in Children with Very Early Gene Ontology,
Relapse (Núñez-Enríquez et al., 2016)
KEGG
Comprehensive Investigation of miRNome Identifies Novel Candidate miRNA-mRNA
Gene Ontology,
Interactions Implicated in T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Neoplasia
KEGG
(Dawidowska et al., 2019)
Genome-wide methylation profiling identifies novel methylated genes in neuroblastoma
Gene Ontology
tumors. (Olsson et al., 2016)
Exosomes from N-Myc amplified neuroblastoma cells induce migration and confer
chemoresistance to non-N-Myc amplified cells: implications of intra-tumour Gene Ontology
heterogeneity.(Fonseka et al., 2019)

Tipo de câncer
Infantil
Neuroblastoma
LLA - Leucemia
Linfoblástica Aguda
LLA - Leucemia
Linfoblástica Aguda
Neuroblastoma
Neuroblastoma

B6

Network-based expression analysis reveals key genes related to glucocorticoid
resistance in infant acute lymphoblastic leukemia. (Mousavian et al., 2017)

Gene Ontology

LLA - Leucemia
Linfoblástica Aguda,
Leucemia de
Linhagem Mista

B7

Bioinformatics analysis of competing endogenous RNA and screening of biomarkers in
childhood wilms tumor.(Zhou et al., 2019)

Gene Ontology

Tumor de Wilms

B8

Exploring the molecular mechanisms of osteosarcoma by the integrated analysis of
mRNAs and miRNA microarrays. (Shen et al., 2018)

Gene Ontology

Osteosarcoma

B9
B10

B11

B12
B13
B14
B15
B16

Identification of key genes and pathways in Ewing’s sarcoma using bioinformatics Gene Ontology,
analysis. (Yan et al., 2018)
KEGG
Identification of Key Gene Modules in Human Osteosarcoma by Co-Expression Analysis Gene Ontology,
Weighted Gene Co-Expression Network Analysis (WGCNA). (Xiangsheng Liu et al.,
KEGG e
2017)
WGCNA
Comprehensive Analysis of a Long Noncoding RNA-Associated Competing Endogenous
RNA Network in Wilms Tumor. (Zhang et al., 2020)

Gene Ontology,
KEGG e
WGCNA

HnRNPL promotes wilms tumor progression by regulating the p53 and Bcl2 Gene Ontology,
pathways.(Luo et al., 2019)
KEGG
Identification of Hub Genes in Pediatric Medulloblastoma by Multiple-Microarray
Gene Ontology
Analysis. (Huang et al., 2020)
Gene expression profiling analysis of osteosarcoma cell lines. (Sun et al., 2015)
Gene Ontology
Most Variable Genes and Transcription Factors in Acute Lymphoblastic Leukemia Gene Ontology,
Patients. (Tomar et al., 2019)
KEGG
Comprehensive Analysis of a Long Noncoding RNA-Associated Competing Endogenous Gene Ontology,
RNA Network in Wilms Tumor.(Zhang et al., 2020)
KEGG
UMLS,
BioPortal, GO,
SNOMEDCT...

Esta dissertação
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Ewing's sarcoma
Osteosarcoma

Tumor de Wilms

Tumor de Wilms
Medulloblastoma
Osteosarcoma
LLA - Leucemia
Linfoblástica Aguda
Tumor de Wilms

Não específico

A Figura 18 apresenta os KOS utilizados em oncologia pediátrica pelos dezesseis
(16) estudos selecionados (Tabela 7). É importante destacar que todos os trabalhos fizeram
referências à GO, tanto sozinha (50%) quanto com outros KOS.

Figura 18: KOS utilizados em oncologia Pediátrica

Seis (6) trabalhos apontam o uso da GO junto à KEGG (Kyoto Encyclopedia of
Genes and Genomes), que é resultado de projeto executado pelo Instituto de Pesquisa
Química da Universidade de Kyoto como parte do Programa do Genoma Humano Japonês.
Dois (2) trabalhos apontam o uso da GO junto à KEGG e à WGCNA (Weighted Gene
Coexpression Network Analysis), que representam uma análise ponderada da rede de
coexpressão de genes (Botía et al., 2017).
A Tabela 8 traz os tipos de câncer infantil de maior incidência:
•

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) e o Tumor de Wilm’s como tipos de maior
recorrência: 4 (quatro) casos – 25% dos casos;

•

Osteossarcoma e Neuroblastoma em segunda colocação – 19% dos casos; e

•

Meduloblastoma, Sarcoma de Ewing e Retinoblastoma com uma (1) ocorrência – 6%
dos casos.
Tabela 8: Tipos de Câncer Infantil, quantitativo

Estudos
B2, B3, B6 e B15
B7, B11, B12 e B16
B1, B4 e B5
B8, B10 e B14
B13
B9
B6

Tipo de Câncer Infantil
LLA – Leucemia Linfoblástica Aguda
Tumor de Wilm’s
Neuroblastoma
Osteossarcoma
Meduloblastoma
Sarcoma de Erwing
Leucemia de Linhagem Mista
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Quantidade
4
4
3
3
1
1
1

O artigo B10 utiliza o KOS WGCNA para construir uma rede de coexpressão
gênica para predição de agrupamentos de genes envolvidos e candidatos no Osteossarcoma.
Para tanto, faz a análise de enriquecimento de termos de coexpressão entre a GO e a KEGG
(X Liu et al., 2017). Já o artigo B11 utiliza GO, KEGG e WGCNA para analisar a
proliferação celular e vias relacionadas para avaliar a progressão do Tumor de Wilm’s e
desenvolver terapias direcionadas, bem como biomarcadores prognósticos. Por sua vez, o
artigo B2 usa a KEGG e o GO para identificar novos biomarcadores para analisar a expressão
gênica da LLA em crianças mexicanas.
O artigo B3 utiliza oito (8) algoritmos que exploram a GO e a KEGG para analisar
as interações miRNA-mRNA (pequenos RNAs de codificação não proteica) para LLA
(Dawidowska et al., 2019). O trabalho B9 usa os bancos de dados GEO (Gene Expression
Omnibus) e DAVID (Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery) em
conjunto com GO e KEGG para identificar biomarcadores e detalhar o processo biológico
do Sarcoma de Ewing (ES). O trabalho B12 utiliza tecnologias de RNA para descobrir genes
diferencialmente expressos entre o Tumor de Wilm’s e tumores não adjacentes usando o GO
e a KEGG. O trabalho B16 faz uso da GO e da KEGG para estudar o Tumor de Wilm’s. A
análise de sobrevivência detectou 48 lncRNAs, 7 miRNAs e 16 mRNAs para ter um impacto
significativo na sobrevida geral de paciente. O artigo B7 faz uso da GO e tem o objetivo de
descobrir o RNA endógeno competidor (ceRNA) e o biomarcador potencial de Tumor de
Wilm’s usando o método de análise de bioinformática.
O estudo B15 realiza análise de expressão de mRNA de 207 pacientes LLA,
recuperados do portal de dados do ICGC (International Cancer Genome Consortium), com
o objetivo de marcar os genes decisivos e as vias responsáveis pela patogênese e a agressão
de LLA. Para tanto, são utilizados termos da GO e vias da KEGG. O artigo B1 identifica
uma assinatura gênica para predizer o prognóstico de pacientes com neuroblastoma,
utilizando as bases GEO e DAVID com a GO. Já o trabalho B4 utiliza a GO na análise de
que o perfil de metilação pode ser usado para estratificação de pacientes e informar sobre
genes desregulados epigeneticamente com foco em compreender os mecanismos subjacentes
ao desenvolvimento do Neuroblastoma.
O trabalho B5 utiliza a GO e sugere que os exossomos desempenham papel
fundamental no neuroblastoma agressivo conduzido por N-Myc (Amplification of the
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oncogene – proteína proto-oncogene) e na transferência de quimiorresistência entre as
células. Já o trabalho B6 utiliza a GO em uma rede ponderada de coexpressão gênica para
identificar módulos gênicos associados ao glicorticóides GC em pacientes infantis com LLA
rearranjados pela leucemia de linhagem mista.
O artigo B8 examina os mecanismos moleculares do Osteossarcoma. Nesse estudo,
analisam-se os genes expressos diferencialmente (DEGs) e os miRNAs expressos
diferencialmente (DE-miRNAs). Posteriormente, as funções potenciais dos DEGs foram
analisadas por GO e análises de enriquecimento de vias. O trabalho B13 utilizou a GO na
análise de três (3) conjuntos de dados de microarray do GEO. Por fim, o trabalho B14
investigou os mecanismos do Osteossarcoma; para tanto, foram analisados genes
diferencialmente expressos (DEGs) usando a GO.
Cada tipo de câncer infantil tem características relacionadas à genética e à
hereditariedade ou é relacionado ao sangue e ao sistema imunológico, o que justifica o
grande volume de trabalhos relacionados à GO combinada com outros KOS voltados ao
conhecimento específico da genética. Entretanto, destaca-se que os estudos desta seção não
abordam a ligação destes KOS com PEPs para oncologia pediátrica, como proposto neste
trabalho.
3.3.

RSL3 – Ontologia Genética, NCI tesauro e câncer Infantil – Um Estudo
Terciário
A RSL3 busca identificar trabalhos relacionados a revisões sobre KOS que abordam

a GO, o NCIt e o câncer infantil. Este estudo classifica-se como estudo terciário, pois em
seus trabalhos o foco é obter outras revisões. A subseção 3.3.1 apresenta o planejamento e a
execução da RSL3, enquanto a subseção 3.3.2 apresenta os resultados obtidos nesta RSL.
3.3.1. Planejamento e Execução da RSL3
O objetivo foi selecionar RSL sobre o estado da arte dos últimos cinco (5) anos. Foi
elaborada a seguinte questão de pesquisa principal para nortear este estudo terciário:
•

Qual a relação entre os sistemas KOS da ontologia genética ou NCI tesauro e o
câncer infantil?

Os seguintes parâmetros foram utilizados:
•

População: sistemas KOS para oncologia pediátrica.
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•

Resultados: KOS GO ou do vocabulário NCI tesauro são aplicáveis ao câncer
infantil.

•

Aplicação: em área multidisciplinar com contribuições à saúde, à computação e
à tecnologia; na saúde, com o desenvolvimento de ontologias e semânticas
específicas ao câncer infantil.

•

Seleção de fontes: as fontes deverão estar disponíveis via Web, em bases de
dados científicas.

•

Palavras-Chave: Go Ontology, Gene Ontology, National Cancer Institute,
Cancer, Oncology, Carcinoma, Neoplasm, Childhood, Pediatric.

•

String de busca utilizada: (“go ontology” OR “gene ontology” OR “National
Cancer Institute”) AND (“cancer” OR “oncology” OR “carcinoma” OR
“neoplasm”) AND (“childhood” OR “pediatric”).

•

Listagem de fontes: Biblioteca Digital da ACM DL, SCOPUS, PubMed –
MEDLINE e Science Direct.

•

Tipo dos artigos: serão considerados estudos terciários que descrevam, testem
ou comparem estudos com a GO e/ou Vocabulário NCI tesauro para câncer
infantil.

•

Idioma(s) dos artigos: inglês, espanhol e português.

•

Critérios de Inclusão:
a. Serão incluídos trabalhos publicados e disponíveis integralmente em bases
de dados científicas ou em versões impressas;
b. Serão incluídos trabalhos publicados nos últimos cinco (5) anos que tenham
passado pelo processo de revisão por pares;
c. Serão incluídos os trabalhos que abordarem ontologia genética e câncer
infantil;
d. Serão incluídos os trabalhos que abordarem NCI tesauro e câncer infantil;
e. Serão utilizados somente estudos terciários;
f. Trabalhos que abordem ontologia ou gene ontology;
g. Trabalhos que abordem classificação big data;
h. Trabalhos que abordem IA, Machine Learning e Processamento em
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Linguagem Natural.
•

Critérios de exclusão:
i.

Serão excluídos trabalhos que contenham somente um dos temas abordados;

ii.

Serão excluídos trabalhos primários e secundários;

iii.

Serão excluídos artigos com menos de cinco (5) laudas;

iv.

Serão excluídos protocolos;

v.

Estudos claramente irrelevantes para a pesquisa, de acordo com as questões
de investigação levantadas;

vi.

Estudos que não respondam nenhuma das questões de pesquisa;

vii.

Estudos repetidos: se o mesmo estudo estiver disponível em diferentes
fontes de busca, a primeira pesquisa será considerada;

viii.

Estudos que sejam livros e estejam indisponíveis para download.

Conforme apresenta a Figura 19, na RSL3 obtiveram-se setecentos e trinta e dois
(732) trabalhos entre as bases ACM DL, PubMed, Science Direct e Scopus, com 5 artigos
duplicados entre as bases.
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Identificação

Total de Registros ACM
Library (n = 23)

Total de Registros
Scopus (n = 31)

Total de Registros
PubMed (n = 332)

Total de Registros
Science Direct (n = 346)

Total = 732

05 artigos duplicados entre as bases

Seleção

727 artigos, sem duplicação

Artigos Rastreados
(n = 727)

Elegibilidade

N. de artigos em texto completo avaliados
para elegibilidade (n=24)

Artigos Excluídos (n = 703)

N. de artigos em texto completo
excluídos, com justificativas (n =15)

Inclusão

N. de estudos incluídos em
síntese qualitativa (n = 09)

N. de estudos incluídos em síntese
quantitativa (meta-análise) (n=09)

Figura 19: Diagrama Prisma da RSL3

Dentre os trabalhos incialmente selecionados:
•

47% dos trabalhos da base Science Direct, 346 artigos;

•

45% dos trabalhos da base PubMed, 332 artigos;

•

4% dos trabalhos da base Scopus, 31 artigos;

•

3% dos trabalhos da ACM Library, 23 artigos.

Na etapa de seleção dos estudos, dentre os 727 artigos sem duplicação, extraíramse vinte e quatro (24) artigos elegíveis. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão,
9 trabalhos foram selecionados.
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3.3.2. Resultados da RSL3
A Tabela 9 apresenta a lista de trabalhos selecionados da RSL3, incluindo o título
e a citação, o tipo de câncer infantil em foco, o KOS abordado e a técnica utilizada.
Tabela 9: RSL3 Trabalhos resultantes
ID
Paper
C1
C2

C3
C4

C5

Título e Citação
Using big data in pediatric oncology: Current
applications and future directions. (Major et al.,
2020)
Policy Review Development of paediatric nonstage prognosticator guidelines for populationbased cancer registries and updates to the 2014
Toronto Paediatric Cancer Stage Guidelines
(Gupta, et al., 2020)
Paediatric cancer stage in population-based
cancer registries: the Toronto consensus principles
and guidelines. (Gupta et al., 2016)
Consensus definitions of 14 severe acute toxic
effects for childhood lymphoblastic leukaemia
treatment: a Delphi consensus.(Schmiegelow et
al., 2016b)
Bioinformatics analysis of competing endogenous
RNA and screening of biomarkers in childhood
wilms tumor. (Zhou et al., 2019)

Tipo de
Câncer
Infantil
Geral

NCIt, GO

BIG DATA

Geral

NCIt

Abordagem Delphi

Geral
(classificação
TNM)
LLA
Leucemia
Linfoblástica
Aguda
Tumor
de
Wilms

Indefinido

Abordagem Delphi

NCIt

Abordagem Delphi

Go
Ontology

Deep
Belief
Networks (DBN) e
Redes Bayesianas
(Bayesian
Networks)
Modelos
Preditivos
baseados
na
medida
F
e
cobertura
(Fmeasure
and
coverage)
Deep
Belief
Network (DBN),
Redes Bayesianas

Tipo de
KOS

Técnica Utilizada

C6

KATZLGO: Large-Scale Prediction of LncRNA
Functions by Using the KATZ Measure Based on
Multiple Networks. (Zhang et al., 2019)

Indefinido

Go
Ontology

C70

Deep belief networks and Bayesian networks for
prognosis of acute lymphoblastic leukemia.
(Ghaisani et al., 2017a)

LLA
Leucemia
Linfoblástica
Aguda

Go
Ontology

C8

Optimal Bayesian Filtering for Biomarker
Discovery:
Performance
and
Robustness.(Foroughi Pour & Dalton, 2019)

Indefinido

Redes Bayesianas
comparado a 11
outros algoritmos

C9

Development
of
paediatric
non-stage
prognosticator guidelines for population-based
cancer registries and updates to the 2014 Toronto
Paediatric Cancer Stage Guidelines (Gupta, et al.,
2020b).

Leucemia
Mieloide
Aguda (AML)
e Câncer de
Cólon
Geral

Indefinido

Abordagem Delphi
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Conforme apresentado na Tabela 9, a GO predomina como KOS. Quanto às
técnicas utilizadas, os algoritmos classificadores são frequentemente associados com o
objetivo de determinar alternativas de tratamento. Os KOS utilizados atuam como fator para
melhoria da qualidade dos dados e resposta dos algoritmos.
O artigo C1 utiliza big data para traçar uma perspectiva de tratamento em oncologia
pediátrica utilizando os KOS NCIt e GO (Major et al., 2020). Já o trabalho C2 utiliza
registros de câncer de base populacional do Canadá para padronizar a coleta de dados, o
diagnóstico e os prognósticos fora do estágio. Para tanto, é utilizado o método Delphi (Gupta
et al., 2020).
O artigo C3 aborda a classificação TNM (Tumor Node Metastasis), aplicado a
adultos, e busca estabelecer princípios e padronização para classificação TNM em oncologia
pediátrica. Para tanto, é utilizada a abordagem Delphi modificada, utilizando dados dos
registros de câncer de base populacional (Gupta et al., 2016). O estudo C4 emprega o NCIt
na análise de taxas de sobrevida em crianças com LLA e efeitos tóxicos agudos do
tratamento por meio da abordagem Delphi (Schmiegelow et al., 2016a).
O artigo C5 analisa endógenos e biomarcadores relacionados ao Tumor de Wilm’s
utilizando a GO (Zhou et al., 2019). O trabalho C6 analisa um método baseado em rede
global para prever as funções de lncRNAs humanos em larga escala. Os lncRNAs são
anotados com termos da GO (Zhang et al., 2019). O artigo C7 tem como objetivo
desenvolver um modelo de predição para o prognóstico do câncer LLA, utilizando dados
clínicos e de expressão gênica (microarray). Deep Belief Networks (DBN) para dados
clínicos e de microarray notados pela GO são treinados com este objetivo (Ghaisani et al.,
2017b).
O trabalho A8 avalia o desempenho e a robustez do OBF (Optimal Bayesian
Filtering) para descoberta de biomarcadores no contexto de oncologia pediátrica e o
compara com outras técnicas existentes (Foroughi Pour & Dalton, 2019). Por fim, o estudo
A9 utiliza a abordagem Delphi modificada para orientar a coleta de Dados de Câncer
Pediátrico (NSP). Isso resulta na harmonização e no uso dos dados sobre oncologia
pediátrica fornecidos pelos registros de câncer de base populacional (Gupta et al., 2020).
A Figura 20 apresenta a distribuição dos trabalhos selecionados de acordo com o
KOS utilizado. Nos estudos C5, C6 e C7 prevaleceu a GO utilizada em conjunto com
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técnicas de aprendizado de máquina. O estudo C1 referencia tanto a GO quanto o NCIt para
estudos de big data. Os estudos C2 e C4 referem-se ao NCIt com a abordagem Delphi em
estudos sobre câncer infantil de maneira geral e com a LLA, respectivamente. Os outros três
trabalhos são indefinidos quanto ao uso de KOS, focam as técnicas de IA e a oncologia
pediátrica.

NCIt, GO; 1;
11%
NCIt; 2; 22%

Go Ontology;
3; 34%

Indefinido; 3;
33%

Figura 20: KOS RSL3

3.4.

Discussão e Análise dos trabalhos relacionados com o BioFrame

Nesta seção, foram listados os estudos que, dentre as três (3) revisões, representam
os trabalhos de maior impacto em relação ao BioFrame (framework proposto neste trabalho),
pelas características descritas.
A Tabela 10 apresenta uma síntese da análise das características dos trabalhos
selecionados na RSL1 em relação ao BioFrame. As seguintes características foram
consideradas: uso do OpenEHR, uso do CKM, uso de arquétipos, uso de KOS de primeira
família, uso de KOS de segunda família, as linguagens e ferramentas utilizadas. A prioridade
é a classificação dos trabalhos que atendam a todos ou à maior parte dos critérios.
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Tabela 10: Análise das Características dos Trabalhos da RSL1 em Relação ao BioFrame
OPENEHR

CKM

ARQUÉTIPOS

1ª
FAMÍLIA

A1

SIM

SIM

SIM

N/A

A2

SIM

SIM

SIM

BIOPORTAL

A4

NÃO

NÃO

NÃO

OBOFOUNDRY,

A6

NÃO

NÃO

NÃO

N/A

A8

NÃO

NÃO

NÃO

UMLS

A10

NÃO

NÃO

NÃO

UMLS

A12

NÃO

NÃO

NÃO

N/A

A15

NÃO

NÃO

NÃO

UMLS

A16

NÃO

NÃO

NÃO

OBOFOUNDRY,
UMLS,

A17

NÃO

NÃO

NÃO

UMLS,

A18

NÃO

NÃO

NÃO

BIOPORTAL

ID

A19

NÃO

NÃO

NÃO

A20

NÃO

NÃO

NÃO

A21

NÃO

NÃO

NÃO

A23

NÃO

NÃO

NÃO

A24

NÃO

NÃO

NÃO

A25

NÃO

NÃO

NÃO

A26

NÃO

NÃO

NÃO

A27

NÃO

NÃO

NÃO

UMLS

UMLS,
BIOPORTAL

2ª
FAMÍLIA

LINGUAGEM E
FERRAMENTAS

PRIORIDADE

RDF, OWL

ALTA

RDF, OWL E
SRWL

ALTA

OWL, RDF,
SRWL

MÉDIA

JSON

MÉDIA

NÃO

MÉDIA

XML

MÉDIA

RDF

MÉDIA

CDSS

MÉDIA

OWL, SWRL,
SPARQL,
PROTÉGÉ

MÉDIA

RDF TRIPLE
STORE

MÉDIA

METDB, PRDB,
SPARQL

MÉDIA

SNOMED
CT, ICD

SVM, MEDIDA F,
SUBSISTEMA
BASEADO EM
REGRAS

MÉDIA

SNOMED
CT, GO,
FMA

OWL, PROTÉGÉ,
RDF

MÉDIA

OWL, PROTÉGÉ

MÉDIA

CDM, R

MÉDIA

SQL

MÉDIA

CDS

MÉDIA

REGRESSÃO
LOGÍSTICA

MÉDIA

CADSR, CDISC
SDTM

MÉDIA

CADSR,
TCGA
MESH,
SNOMED
NCI M, NCI
T, CADSR,
HPO, DO
SNOMEDCT, LOINC,
RXNORM
ICD
SNOMED
CT,
GENE
ONTOLOG
Y, KEGG
SNOMED
CT, ICD,
LOINC,
SNOMED
CT, ICD,
LOINC,
DICOM
SNOMED
CT, NCIT,
FMA,
MEDCIN,
GO, UWDA
ICD-9,
NCIT

NCIT,
RXNORM,
UMLS
SNOMED
CT, GO
ICD10,
SNOMED
BIOPORTAL CT, LOINC,
NDFRT,
READ
UMLS
ICD,
SNOMED
UMLS
CT
SNOMED,
UMLS
MEDCIN,
ICD
NCI-T,
UMLS
SNOMED
CT, ICD

61

ID

OPENEHR

CKM

ARQUÉTIPOS

1ª
FAMÍLIA

2ª
FAMÍLIA

LINGUAGEM E
FERRAMENTAS

PRIORIDADE

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

ADL, XML,
HTML5, CSS e JS

ALTA

BioFrame

Os trabalhos relacionados da RSL1 contribuíram para especificação do BioFrame
pela variedade de trabalhos em diferentes aspectos da oncologia, pelo enfoque nos diferentes
KOS e pelas distintas soluções para interoperabilidade. Entretanto, o BioFrame é o único
que propõe um framework que abranja o padrão internacional OpenEHR e os KOS mais
aplicados no universo biomédico com o desenvolvimento de arquétipos que descrevam
vários contextos clínicos.
A Tabela 11 apresenta uma síntese da análise das características dos trabalhos
selecionados na RSL2 em relação ao BioFrame. As seguintes características foram
consideradas: tipo de câncer, uso de KOS de primeira família, uso de KOS de segunda
família, as linguagens e ferramentas utilizadas e a prioridade, dando-se preferência aos
trabalhos que contemplam todos ou a maior parte dos itens analisados, principalmente os
KOS em 1º família ou superior e 2º família.
Tabela 11: Análise das Características dos Trabalhos da RSL2 em Relação ao BioFrame

B4
B7
B9

Tipo de câncer
Infantil
Neuroblastoma
LLA - Leucemia
Linfoblástica Aguda
Neuroblastoma
Tumor de Wilms
Ewing's sarcoma

B10

Osteossarcoma

N/A

B11

Tumor de Wilms

N/A

BioFrame

TODOS

Sim

ID
B1
B2

1º Família
2º Família KOS
KOS
N/A
GO, KEGG

Linguagem e
Ferramentas
DAVID

Prioridade
Média

N/A

GO, KEGG

DAVID

Média

N/A
N/A
N/A

GO
GO, KEGG
GO, KEGG
GO, KEGG e
WGCNA
GO, KEGG e
WGCNA

R
DAVID, KOBAS
DAVID

Média
Média
Média

DAVID

Média

TARGET

Média

UTS, BioPortal,
ADL, XML,
HTML5, CSS e JS

ALTA

Sim

Os trabalhos relacionados da RSL2 contribuíram para especificação do BioFrame,
exibindo informações semânticas específicas ao domínio do câncer infantil e KOS em níveis.
Entretanto, o BioFrame é o único que utiliza em seu modelo diversos KOS biomédicos
aplicáveis ao contexto.
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A RSL3 fez um estudo terciário, ou seja, um estudo sobre revisões já realizadas com
o objetivo de validar os KOS NCIt e GO na oncologia pediátrica. A Tabela 12 apresenta uma
síntese da análise das características dos trabalhos selecionados na RSL3 em relação ao
BioFrame. As seguintes características foram consideradas: tipo de câncer infantil, tipo de
KOS, as linguagens e ferramentas utilizadas e a prioridade para aplicação.
Tabela 12: Análise das Características dos Trabalhos da RSL3 em Relação ao BioFrame
Linguagem e
Ferramentas

ID Paper

Tipo de Câncer Infantil

Tipo de KOS

C1
C2

Geral
Geral
LLA - Leucemia
Linfoblástica Aguda

NCIt, GO
NCIt

Não
Não

Média
Média

NCIt

Não

Média

C5

Tumor de Wilms

GO

C6

Indefinido

Go Ontology

C7

LLA - Leucemia
Linfoblástica Aguda

Go Ontology

C8

Leucemia Mieloide Aguda
(AML) e Câncer de Cólon

Indefinido

C4

BioFrame

TODOS

DAVID and KOBAS /
TARGET
Medida F
Deep Belief Networks
(DBN), Redes Bayesianas
(Bayesian
Networks),
KNN, SVN, TARGET
t-test,
Bhattacharyya
distance (BD), MI-S and
MI-C, SVM, SFS-RLDA
and SFS-RQDA, LASSO1 LASSO-2, B-LASSO e
BPM

UMLS,
BIOPORTAL, Archetype
Editor,
SNOMEDCT, HTML5, CSS, XML, JS e
MESH, GO, ADL
NCIt...

Prioridade

Alta
Média
Alta

Média

ALTA

Os trabalhos relacionados da RSL3 contribuíram para identificar a importância da
GO para a área e, consequentemente, para a especificação do BioFrame. Com eles também
foi possível identificar os tipos de câncer infantil mais abordados, bem como as técnicas
mais utilizadas. Entretanto, é importante ressaltar que esta dissertação não foca em técnicas
de aprendizado de máquina nem em um tipo específico de câncer.
Considerando as três revisões, o BioFrame pode ser destacado como uma
contribuição original, pois reúne a estrutura e o conceito do padrão internacional OpenEHR
(seu gerenciador de conhecimento), possui um conjunto de arquétipos e ainda reúne, na
organização das dimensões do seu framework, diversos KOS biomédicos utilizados, bem
como uma organização estrutural e arquitetural em dimensões horizontais e verticais. Na
dimensão horizontal, há um conceito amplo que vai especializando-se de acordo com o
contexto em que é inserido. Já na dimensão vertical, há uma organização de tecnologias
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distintas e um modelo arquitetural semelhante ao modelo BCE (Boundary, Control, Entity)
ou ao estilo arquitetural MVC (Model View Controller). A primeira dimensão vertical aborda
questões relacionadas à exibição e à disposição dos dados na interface e à interação humanocomputador do projeto. Já a segunda dimensão vertical contém a formação dos conceitos, o
tratamento das regras de negócio e a promoção da interoperabilidade da ferramenta. A
terceira dimensão vertical é a dimensão das consultas ao AQL e às conexões sistêmicas.
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4. BioFrame – Framework KOS na arquitetura OpenEHR
O BioFrame é um framework que reúne um conjunto de conceitos, ferramentas e
métodos ligados à especificação de PEPs semanticamente interoperáveis; foi construído,
inicialmente, para o domínio específico da oncologia pediátrica. A seção 4.1 apresenta como
o BioFrame foi construído e a seção 4.2 detalha as características e o funcionamento do
BioFrame.
4.1. Construção do BioFrame
A construção do BioFrame se deu primeiramente com base nos resultados de
pesquisa do referencial teórico (Capítulo 2) e nas revisões realizadas no Capítulo 3, incluindo
a RSL1, RSL2 e RSL3.
O referencial teórico destaca a importância da semântica na especificação de PEPs,
os desafios da área, os trabalhos desenvolvidos e as diversas tecnologias e modelos de KOS
existentes para a área biomédica.
A RSL1 destaca abordagens existentes de relevância para o desenvolvimento do
framework, tais como trabalhos que utilizam o OpenEHR como padrão internacional para
prontuários. A literatura também destaca o uso do CKM para estruturar os arquétipos e
utilizar arquétipos para interoperabilidade semântica entre diferentes KOS, conforme
destacado em (Sharma et al., 2017) e (Legaz et al., 2016). Em (Hochheiser et al., 2016) é
apresentada uma proposta com conceito de níveis ou camadas, subsidiando a estruturação
do BioFrame; entretanto, é importante destacar que o foco do trabalho citado era estruturar
PEPs com HL7 e descritores (regras SWRL).
A RSL1, no que diz respeito ao uso de KOS, mostra que há uma prevalência nos
resultados para o metatesauro UMLS com SNOMED CT ou somente para o SNOMED CT.
Além disso, ao lidar com sintomas e doenças (sejam preexistentes ou não), é destacada a
CID, bem como existem várias menções aos NCI, NCIm e NCIt, uma vez que se trata de
uma revisão sobre câncer. Embora o BioFrame seja um framework para ser utilizado por
diversos KOS, isso fez com que esses KOS fossem considerados na avaliação e no
aprimoramento do BioFrame.
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Notam-se na RSL1, bem como nas RSL2 e RSL3, várias referências a algoritmos e
técnicas de Inteligência Artificial voltados à ciência de dados. Tais pesquisas reforçam a
importância da qualidade dos dados, objeto deste trabalho, e indiciam fortemente que dados
confiáveis e de qualidade melhoram de modo significativo a acurácia dos mesmos. Tal
literatura reforça a necessidade e as contribuições do BioFrame, bem como indica soluções
prévias.
A RSL2 mostrou que o KOS predominante ao referenciar oncologia pediátrica é a
GO, uma vez que ela apareceu em todos os resultados. A RSL2 também exibe o uso da GO
em conjunto com o NCIt em alguns trabalhos. Esta revisão contribui para o BioFrame ao
mostrar soluções que envolvem KOS no domínio da oncologia pediátrica, bem como
soluções para lidar com diferentes níveis de KOS e para a integração da GO e do NCIt no
framework. Por fim, a RSL3 reafirma os aspectos da RSL2 supracitados e destaca datasets
específicos para câncer e características genéticas.
Com base nessas revisões, foi realizada a primeira especificação do BioFrame, com
auxílio de uma pesquisadora com Graduação em Ciências Biológicas, Mestrado em
Oncologia e Doutorado em Química Computacional. Na próxima seção, são detalhadas as
etapas do Framework BioFrame, núcleo deste trabalho. A avaliação preliminar em hospital
especializado é apresentada no capítulo 5, sendo que esta avalição também contribuiu para
o aprimoramento do BioFrame em um processo iterativo de especificação.
4.2. Descrição do BioFrame
Primeiramente, esta seção destaca as principais características do BioFrame e seu
funcionamento geral. As características principais incluem:
•

Utiliza o padrão internacional para prontuários OpenEHR.

•

Utiliza o CKM para especificar, armazenar e organizar os templates e arquétipos.

•

Os templates estão organizados por tipo e seções, permitindo uma melhor
estruturação semântica dos termos.

•

Os arquétipos estão organizados por dois (2) níveis de acordo com conceitos que
estão ligados aos KOS, a saber:
o

A primeira família de KOS é mais genérica e possui definições mais
amplas e/ou em um nível “meta” (ver Capítulo 2).
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o

A segunda família de KOS possui definições mais específicas (ver
Capítulo 2), por exemplo, um termo clínico, SNOMED CT, se for uma
doença CID 10 (ICD).

De acordo com o esquema geral de funcionamento do BioFrame (Figura 21), ele
recebe uma entrada inicial de formulário de PEP para anotação e faz uso do padrão
OpenEHR por meio do CKM, incluindo especificações de templates que instanciam
arquétipos existentes ou novos (caixa OpenEHR na Figura 21). Tais especificações contêm
conceitos definidos em KOS tanto da primeira família quanto da segunda família (caixa KOS
na Figura 20). Uma vez os templates especificados de acordo com o padrão OpenEHR e
KOS, eles constituem como saída do processo PEPs semânticos interoperáveis (lado direito
da Figura 21).

Figura 21: Esquema Geral de Funcionamento do BioFrame

Com base nestas características e no funcionamento básico, o BioFrame é definido
por três componentes: (1) um arcabouço conceitual que descreve o modelo de especificação
de PEPs nas dimensões semântica e tecnológica para templates e arquétipos; (2) um processo
de especificação que faz uso deste arcabouço conceitual; e (3) um conjunto de ferramentas
selecionadas e/ou desenvolvidas para apoiar esse processo. As subseções a seguir detalham
estes componentes.
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4.2.1. Arcabouço Conceitual do BioFrame
Conforme ilustram as Figuras 22 e 23, no BioFrame, tanto templates quanto
arquétipos estão organizados em dimensões. Os parágrafos seguintes descrevem estas
dimensões.
Dimensão Semântica – Templates: a dimensão semântica nos templates classifica o
dado de entrada do mais geral para um contexto mais específico, identificando primeiro o
prontuário e/ou formulário apropriado (como um todo) no primeiro nível e refinando para a
seção em um segundo nível e para conceitos no terceiro nível (Figura 22).
Dimensão Semântica – Arquétipos: a dimensão semântica no arquétipo classifica
do KOS mais geral para o KOS mais específico. Assim, no quarto nível semântico, temos
arquétipos que descrevem conceitos de acordo com primeira família de KOS do BioFrame
(ver Capítulo 2); no quinto nível semântico, temos arquétipos que descrevem conceitos de
acordo com a segunda família de KOS do BioFrame (Figura 22).
Dimensão Tecnológica – Templates: representa uma arquitetura em camadas
técnicas; no template, temos uma arquitetura que contém o formulário atual, uma
composição de telas, XML (formato do OpenEHR) e um protótipo em HTML5. As
tecnologias que prevalecem no template são XML e HTML5, que se comunicam realizando
a troca, a transição entre camadas com a camada dos arquétipos. Os templates também
contêm scripts XML, sendo que o XML define o tipo de dados e facilita a interoperabilidade
e a transação de diferentes tipos de dados, formando o primeiro nível da dimensão
tecnológica. Existe ainda um quarto nível tecnológico (após os níveis de arquétipos descritos
abaixo) com a tecnologia de implementação e uso dos templates em sistema real, estando
fora do foco desta dissertação (Figura 23).
Dimensão Tecnológica – Arquétipos: a dimensão tecnológica contempla diferentes
níveis de descrição tecnológica dos arquétipos de uma mesma categoria conceitual. Uma
descrição de arquétipo pode conter um ou vários KOS que utilizam tecnologias diferentes.
No OpenEHR, os arquétipos implementados em ADL no segundo nível tecnológico
podem ser recuperados utilizando AQL no terceiro nível tecnológico (Figura 23).
Os CKM-Templates no BioFrame possuem, inicialmente, um nível de interação
visual. Nela é descrita a entrada de dados de acordo com um prontuário (ou formulário de
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um prontuário), que por sua vez situa-se em uma seção específica e remete a um conceito
utilizado nesta seção, a qual pertence a entrada.

Figura 22: Dimensão Semântica BioFrame (O Autor, 2021)

Figura 23: Dimensão Tecnológica BioFrame (O Autor, 2021)
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Suponha que o dado de entrada seja uma informação de cabeçalho, como “nome do
paciente”. Na biblioteca de templates, a informação é redirecionada para o cabeçalho e
depois para a seção de cabeçalho, podendo ser reutilizada na composição de quaisquer outros
templates que requeiram a informação “nome do paciente”. As informações de cabeçalho
são comuns para diferentes templates, desta forma é um dado de reúso em que são
informadas uma única vez e reaproveitadas em diferentes templates que as requeiram. Assim
temos, neste exemplo, a associação: Formulário de Nutrição (primeiro nível técnico e
primeiro nível semântico) → Seção: Cabeçalho (segundo nível semântico) → Conceito:
Nome do Paciente (terceiro nível semântico).
Suponha que o dado de entrada seja “dor abdominal” (exemplo 2) em um formulário
de Avaliação Nutricional. Neste caso, o fluxo do termo é: Formulário ou Template: Avaliação
Nutricional (primeiro nível técnico e primeiro nível semântico) → Seção: Sintomas
Gastrointestinais (segundo nível semântico) → Conceito: Dor Abdominal (terceiro nível
semântico). Neste caso, temos o reúso do termo da seção de outros formulários, uma vez que
Sintomas Gastrointestinais pode aparecer em diversos contextos. Portanto, na dimensão
semântica, os templates CKM no BioFrame têm três níveis (Figura 22).
Na dimensão tecnológica, os templates CKM no BioFrame estão no nível de
interação visual (primeiro nível tecnológico), ou seja, é o ponto de comunicação e exibição
dos formulários do PEPs. O template trata as terminologias e suas ligações, realiza a
comunicação com a interface do template e faz o tratamento dos dados do ponto de vista
semântico (ex.: as terminologias e seus sinônimos). Um template utiliza tecnologias padrões
(HTML5, XML, JSON, Javascript e RDF) como solução de interface de interação humanocomputador.
Arquétipos CKM no BioFrame
Os arquétipos CKM no BioFrame, assim como os templates, também possuem as
dimensões semântica (Figura 22) e tecnológica (Figura 23).
O segundo nível tecnológico refere-se à descrição lógica em ADL. Tal descrição
tem a função de tratar as “regras de negócio” e as regras semânticas dos termos para melhor
classificação. É neste nível que acontece o “cruzamento/associação” com os termos do KOS
descritos nos quarto e quinto níveis da dimensão semântica (parte superior da Figura 24).
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No terceiro nível técnico estão os arquétipos de consulta AQL, onde ocorre também
a correlação com os KOS na dimensão semântica, porém em termos de consulta (parte
inferior da Figura 24).

Figura 24: Níveis da dimensão tecnológica dos arquétipos no BioFrame

Na dimensão semântica dos arquétipos são tratados os conceitos envolvidos em cada
seção (quarto e quinto níveis semânticos). Cada seção pode conter um ou mais conceitos
relacionados descritos em arquétipos e ligados diretamente a uma terminologia descrita por
um ou mais KOS. Adota-se o conceito de vocabulário preferencial a um contexto, que é
descrito por KOS da primeira família (quarto nível semântico), com respectivo conceito em
um KOS da segunda família (quinto nível semântico). Por exemplo, um determinado
conceito com um CUI no UMLS e o respectivo código no SNOMED CT.
No BioFrame, a descrição dos conceitos formados pelos arquétipos segue uma
hierarquia e uma estrutura de árvore, seguindo uma proposta por similaridade entre os nós
conceituais da rede semântica. Esta escolha se deu devido ao modo hierárquico que os
principais KOS operam e elaboram suas referências seguindo um princípio simplificado de
similaridade semântica dos termos. Portanto, um conceito descrito em um arquétipo
OpenEHR, por exemplo, pode estar ligado a um nó da hierarquia de conceitos do UMLS
(BioPortal ou OBO Foundry) (quarto nível semântico), que por sua vez está ligado ao
SNOMED CT (MeSH, CID, GO, MedDRA, NCIt ou LOINC) (quinto nível semântico).
Considerando a continuidade do exemplo 2, supracitado, temos: Seção de
Prontuário: Sintomas Gastrointestinais (segundo nível semântico/templates) → Conceito de
71

Prontuário: Dor Abdominal (terceiro nível semântico/templates) → UMLS (CUI:
C0000737) → SNOMEDCT_US (21522001) – terminologias, onde:
•

A partir de uma seção do template (segundo nível semântico) que descreve
Sintomas Gastrointestinais, temos o conceito de “Dor Abdominal” (terceiro nível
semântico) e os respectivos conceitos na descrição do arquétipo (quarto e quinto
níveis semânticos). Tal descrição está ligada a um sintoma clínico (clinical
finding) do UMLS (fonte preferida neste exemplo), descrito pelo conceito CUI:
C0000737 no quarto nível semântico.

•

O CUI C0000737, por sua vez, está relacionado ao identificador 21522001 no
SNOMED CT, que é a fonte preferencial neste exemplo, no quinto nível semântico.

4.2.2 Processo de Especificação de PEP
A Figura 25 apresenta a visão geral do processo de anotação e especificação de
PEPs semânticos com o BioFrame. As seguintes atividades/tarefas são realizadas no
processo proposto (numerados como na Figura 25):
1. Definir Templates. O projeto recebe inicialmente o documento “D1.
Especificação Inicial PEP”, podendo ser desde um protótipo de baixa
fidelidade até uma especificação detalhada de um sistema de PEP a ser
aprimorado. A partir disso é realizada a definição dos templates de acordo
com as tecnologias descritas no primeiro nível da dimensão tecnológica.
Como resultado, esta atividade produz o artefato “D2. Interface Prontuário”,
ou seja, um protótipo inicial de interface para PEP semântico.
2. Analisar Prontuário. O prontuário é então analisado e revisto para melhor
agrupamento e identificação de seções. Caso existam PEPs disponíveis (e
construídos de acordo com o BioFrame), o processo vai para a atividade 3, se
não vai para a atividade 4. Como resultado da atividade 2, tem-se um conjunto
de seções que são submetidas ao quarto passo10, ou seja, o artefato “D3.
Seções do Prontuário”.
3. Reutilizar Prontuário. Caso seja possível, o prontuário pode ser reutilizado
como um todo. Caso sejam necessárias adaptações pontuais, essas devem ser

10

Os artefatos e as atividades com múltiplas instâncias estão identificados de acordo com o padrão
BPMN na Figura 24.
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realizadas nesta atividade. Como o prontuário foi reutilizado como um todo,
o processo termina em seguida.
4. Analisar Seção de Prontuário. Cada seção (instância da atividade) é analisada
nesta atividade. Caso a seção possa ser reutilizada, o processo vai para a
atividade 5, se não vai para a atividade 6. Na atividade 4, os termos utilizados
em cada seção são identificados, resultando em um conjunto de conceitos
analisados e identificados pelo artefato “D4. Conceitos da Seção”.
5. Reutilizar Seção. Caso seja possível, uma seção pode individualmente ser
reutilizada. Caso sejam necessárias adaptações pontuais, essas devem ser
realizadas nesta atividade. Como a seção foi reutilizada, nenhuma atividade
adicional é necessária para esta seção.
6. Analisar Conceitos de Prontuário. Cada conceito (instância da atividade) de
cada seção é analisado. Como resultado desta atividade, tem-se um conjunto
de conceitos bem definidos para serem associados a respectivos arquétipos,
conforme artefato “D5. Conceitos para Análise”.
7. Seleção de Arquétipos AQL. Esta atividade foca em realizar buscas no CKM
(ou outra base) utilizando a linguagem AQL, bem como analisar os arquétipos
retornados focando na possiblidade de reúso. Caso o arquétipo possa ser
reutilizado, o processo vai para a atividade 8, se não vai para a atividade 9.
8. Reutilizar

Arquétipo.

Caso

seja

possível,

um

arquétipo

pode,

individualmente, ser reutilizado. Caso sejam necessárias adaptações pontuais,
essas devem ser realizadas nesta atividade. Como o arquétipo foi reutilizado,
nenhuma atividade adicional é necessária para este arquétipo (o reúso parcial
de arquétipos é tratado na atividade 9).
9. Descrição de Arquétipos ADL. Esta atividade está destacada como um
subprocesso, sendo necessário para fazer a modelagem e a descrição de
arquétipos em OpenEHR utilizando a linguagem ADL. Entre as subatividades
realizadas neste subprocesso, destacam-se as necessárias para propiciar a
interoperabilidade semântica entre PEPs utilizando KOS padrões, conforme
descrito a seguir:
9.1. Seleção de KOS de Priemira Família. Nesta subatividade, conceitos são
associados aos KOS de primeira família por meio de seleção e análise,
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utilizando ferramentas adequadas para manipulação de cada KOS. Esta
deve contar com o apoio de especialistas no domínio para interpretação
e seleção de representações (padrões) adequadas aos conceitos.
9.2. Seleção de KOS de Segunda Família. Nesta subatividade, conceitos são
associados aos KOS de segunda família por meio de seleção e análise,
utilizando ferramentas adequadas para manipulação de cada KOS. Esta
deve contar com o apoio de especialistas no domínio para interpretação
e seleção de representações (padrões) adequadas aos conceitos.
Por fim, destaca-se o artefato de saída do processo do BioFrame “D8. PEP
Semântico Especificado”, após a especificação de todos os conceitos e as respectivas seções.
Tal especificação engloba tanto a dimensão semântica quanto a tecnológica. A especificação,
que inclui o protótipo de interface, pode então ser convertida em um sistema com o uso de
tecnologias de desenvolvimento de sistemas de PEPs (quarta dimensão tecnológica), o que
está fora do escopo desta dissertação.

Figura 25: Processo de Especificação de PEPs do BioFrame (O Autor, 2021)
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4.2.3 Ferramentas para Especificação de PEP Semânticos Utilizando o
BioFrame
O BioFrame inclui um catálogo com aproximadamente 60 ferramentas
computacionais, tecnologias e linguagens indicadas para auxiliar cada atividade do processo
descrito na subseção anterior. Este catálogo foi proposto a partir da análise do estado da arte
e da experimentação de ferramentas no desenvolvimento de tarefas. Para cada ferramenta,
um resumo, uma lista de recursos e links para documentação será produzida, além de uma
descrição sobre como aplicar tal ferramenta nas tarefas do processo BioFrame.
O catálogo inclui, por exemplo, ferramentas de desenvolvimento Web para a
Atividade 1 (Figura 3), para especificar arquétipos na Atividade 9 (por exemplo, Editor de
Arquétipo, ADL Workbench, LinkEHR Studio), para seleção de conceito (por exemplo,
UMLS UTS), para modelagem (por exemplo, Xmind, Protégé), entre outros.
Na Tabela 13 serão descritas as principais ferramentas utilizadas no BioFrame. A
partir da experimentação final, foi gerado o catálogo de ferramentas completo, disponível
em: https://github.com/BioFrame/Catalogo.
Tabela 13: Principais Ferramentas utilizadas no BioFrame – Visão Parcial

Atividade

Ferramenta

1e2

Replit

Dimensão - Nível da
Atividade

Atividades do Processo - BioFrame - Como
Aplicar

Definir Templates e Analisar Prontuários ATIVIDADE 01 e 02
Definir Templates, Analisar Prontuários,
1º, 2º, 3º e 4º Níveis Codificar Arquétipos e descrever consultas
Técnico
AQL - Atividades 01, 02, 07 e 08
1º Nível - Técnico

1, 2, 7 e 8

VSCODE

7e8

NEDAP

8

Archetype Editor

2º e 3º Níveis - técnico

1

Adobe XD

1º Nível - Semântico

Construção de Arquétipos e Ontologias
Construção de templates, Arquétipos
Ontologias
Prototipação de Interfaces, templates

2,3,4,5,6,7 e
8

UMLS-UTS

4º Nível - Semântico

Metatesauro

2,3,4,5,6,7 e
8

SNOMED CT

5º Nível - Semântico

Metatesauro

...

...

...

Ver Apêndice F

Ver Apêndice F

Ver Apêndice F

1, 2, 7 e 8

...
Ver
Apêndice F

2º Nível - Técnico

Definir Arquétipos e Consultas - Atividades 07
e 08

LinkEHR - Editor 1º, 2º e 3º - Técnico
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e

5. BioFrame na Prática – Instanciação, Validação e Avaliação do

Framework em um Contexto Real
Este capítulo apresenta o uso do BioFrame no contexto de especificação de PEPs
para Nutrição em Oncologia Pediátrica em um hospital especializado. A seção 5.1 apresenta
o contexto, os participantes e o procedimento de aplicação; a seção 5.2 apresenta a execução
e os resultados de cada atividade executada de acordo com o BioFrame; e, por fim, na seção
5.3, discutem-se os resultados obtidos.
5.1. Contexto, Participantes e Procedimento de Aplicação
O desenvolvimento do framework surgiu de uma demanda de projeto de PEP do
Centro Infantil Boldrini, especializado em câncer infantil, juntamente do Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI, unidade de pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
Embora o Centro Infantil Boldrini seja referência nacional em tratamento de câncer
infantil e possua altos índices de cura, bem como procedimentos clínicos de alta qualidade,
o Boldrini tem o uso limitado de sistema PEP informatizado, incluindo o uso frequente de
PEPs em papel. Um novo sistema de PEP tinha como objetivo inicial construir bancos de
dados de qualidade para fornecer recuperação de informações, para melhorar a qualidade
dos dados e para preparar o Boldrini para o uso de métodos de ciência de dados. Como
resultados futuros, espera-se extrair conhecimento sobre as melhores práticas aplicadas no
hospital, bem como promover a interoperabilidade semântica com outras instituições.
O procedimento de avaliação começou com a definição de um departamento
hospitalar como estudo-piloto. Inicialmente, definimos como cenário de avaliação a
especificação de formulários para nutrição para oncologia pediátrica, com apoio de
especialistas das equipes do Boldrini e do CTI. Outros departamentos, incluindo a primeira
consulta do hospital, serão objetos de futuras implementações.
Os seguintes especialistas de domínio participaram do estudo:
1. Bióloga com experiência nas áreas de oncologia, química e simulação
computacional.
2. Farmacêutico e bioquímico coordenador de apoio à pesquisa e à inovação do
hospital.
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3. Nutricionista com experiência na área de nutrição em oncologia pediátrica.
Após a definição do escopo inicial do estudo e dos participantes, seguiu-se o
processo do BioFrame, com reuniões semanais entre os pesquisadores e os especialistas (1)
e encontros mensais com os demais especialistas (2 e 3). Todas as atividades foram
realizadas remotamente devido às restrições da pandemia da Covid-19. O estudo foi
realizado entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. Durante a aplicação do método e a
análise dos resultados, além da consulta e participação dos especialistas, foram realizadas
consultas à bibliografia especializada listada no Apêndice G.
5.2. Aplicando o BioFrame
A aplicação do BioFrame seguiu as atividades do processo, que, por sua vez, são
estruturadas de acordo com o arcabouço conceitual e apoiadas por um conjunto de
ferramentas e padrões (ver Capítulo 4). A subseções apresentadas a seguir estão estruturadas
de acordo com as atividades propostas pelo processo do BioFrame (atividades de reúso
foram agrupadas com outras atividades).
5.2.1. Definição de Templates para PEPs em Nutrição para Oncologia Pediátrica
Os templates definidos para implementar a proposta do BioFrame são os formulários
de: Avaliação Nutricional, Triagem Nutricional e Avaliação Antropométrica.
A Figura 26 exibe a organização dos templates adotados neste estudo. O Cabeçalho
é um exemplo de possível reúso de templates. Os anexos A, B e C apresentam os formulários
de Avaliação Nutricional, Triagem Nutricional e Avaliação Antropométrica utilizados na
nutrição em oncologia pediátrica do Boldrini, em que o BioFrame será aplicado.
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Figura 26: Organização dos templates da Nutrição

A Figura 27 apresenta parcialmente o template de Avaliação Nutricional atual,
utilizado pelo Boldrini, com cinco (5) seções: 1) cabeçalho, 2) identificação do paciente, 3)
história clínica, 4) dados bioquímicos e 5) diagnósticos primário e secundário.
Cada seção e subseção representa pelo menos um arquétipo, tanto na dimensão
semântica quanto na tecnológica do BioFrame. Como um protótipo resultante da primeira
atividade do processo, foi feita uma proposta para melhorar o modelo de formulário atual,
complementando dados e utilizando objetos que melhoram aspectos de usabilidade, interface
de usuário e a própria experiência de usuário.
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Figura 27: Parte do Formulário de Avaliação Nutricional

A Figura 28 apresenta visão parcial do protótipo do BioFrame na dimensão
tecnológica, que foi desenvolvido utilizando HTML5, CSS3 e JS. Buscou-se utilizar tags
semânticas do HTML5 para melhorar características de interoperabilidade, SEO11 e
acessibilidade da ferramenta. Assim como no template atual do Boldrini, dividiu-se o
template de Avaliação Nutricional em seções e subseções, quando necessário, seguindo as
seções: 1) cabeçalho do formulário, 2) identificação do paciente, 3) história clínica, 4) dados
bioquímicos e 5) diagnóstico.

11

SEO – Search Engine Optimization
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Figura 28: Protótipo BioFrame dimensão tecnológica

5.2.2. Análise e Reúso do Prontuários
Neste passo, os prontuários foram analisados e organizados de acordo com os grupos
semânticos, por exemplo, a Avaliação Nutricional contém termos relacionados à Avaliação
Nutricional em oncologia pediátrica. Para as seções, seguiu-se o mesmo processo, ou seja,
foram organizadas por grupos semânticos especializados na temática de cada seção, por
exemplo: identificação do paciente contém informações do grupo semântico referente a
todas as características de identificação do paciente relacionadas ao contexto de Avaliação
Nutricional. Tal organização facilita a entrada dos dados e a organização das famílias de
KOS na composição e na organização dos arquétipos a serem vistos nas próximas seções e
subseções relacionadas aos arquétipos e à dimensão tecnológica do BioFrame.
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A Figura 27 exibe parte do prontuário de Avaliação Nutricional com cinco seções. A
seção 2 (Figura 27), por exemplo, contém informações de identificação do paciente: Nome,
Gênero (feminino/masculino), Raça|Cor (Branco, Preto...), Tipo Sanguíneo (O+, O-, A+...),
Caso Novo (Sim | Não – Recidiva), Estado (SP, RJ...), Município (Campinas, São Paulo...),
preferencial (Sim|Não), Responsável (Pai|Mãe|Legal). Esta seção, por tratar-se da
Identificação do Paciente, é muito reutilizada em outras seções, formulários e prontuários.
A Figura 29 exibe a seção dos sintomas gastrointestinais que apresentam queixa há
mais de duas (2) semanas. Nesta seção, há um conjunto de conceitos, pois cada sintoma
representa em si um conceito e estes sintomas podem ou não estar relacionados entre si. A
periodicidade de ocorrência dos sintomas é definida pelo template da instituição.

Figura 29: Seção Sintomas Gastrointestinais

No CKM, não se localizaram templates que pudessem ser reutilizados ou adaptados
para o contexto e os formulários da oncologia pediátrica, razão que justifica a criação e a
sugestão das seções deste trabalho, detalhadas a seguir.
5.2.3 Análise e Reúso das Seções de Prontuário
O formulário de Avaliação Nutricional contém ao todo treze (13) seções (ver Anexo
A) com cinquenta e oito (58) conceitos relacionados, que formam miniarquétipos. O
formulário de Avaliação Antropométrica (ver Anexo B), por sua vez, contém apenas três (3)
seções e quinze (15) conceitos que comporão miniarquétipos; no entanto, a maioria dos
conceitos presentes na avaliação antropométrica estão contidos no formulário de Avaliação
Nutricional em diferentes seções e serão reaproveitados. O formulário de Triagem Nutricional
contém oito (8) seções com oito (8) miniarquétipos e dois (2) arquétipos de composição. Na
proposta do BioFrame, o formulário de Avaliação Antropométrica fez reúso das seções de
cabeçalho, identificação do paciente, Avaliação Nutricional (WHO, 2007)12 e necessidades
nutricionais. O formulário de Avaliação Antropométrica contém pouquíssimos “conceitos
Dados de Avaliação Nutricional “exigidos” pela Organização Mundial de Saúde (WHO – World
Health Organization, 2007).
12
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novos”, pois reutiliza conceitos já contidos no formulário de Avaliação Nutricional. Ele
compõe conceitos de Alteração|Peso, Aceitação|Dieta e Estado Nutricional, que também são
utilizados no formulário de Triagem Nutricional (ver Anexo C).
O Formulário de Triagem Nutricional reutiliza inúmeros conceitos presentes nos
demais formulários e compõe conceitos importantes como: Déficit Nutricional ou
Desnutrição, Risco Nutricional e ESCORE13 (a comparação ESCORE x RISCO sugere
intervenções necessárias). As intervenções sugerem a formação de três (3) novas descrições
de conceitos: orientação nutricional, terapia nutricional oral e terapia nutricional enteral
(com o conceito amplo de terapia nutricional).
A Figura 30 apresenta a seção de Avaliação Nutricional segundo modelo da OMS.
Os itens numerados são:
1 – Peso Habitual (kg) – Peso habitual do paciente;
2 – Peso Atual (kg) – Peso atual do paciente;
3 – Peso Ideal (kg)/Corrigido (P50) – Peso ideal por peso corrigido Percentil 50;
4 – Estatura – Estatura do paciente;
5 – IMC (kg/m2) – Índice de Massa Corpórea, indicador determinado pela
relação peso corporal e estatura (peso por altura ao quadrado);
6 – P/I – Peso por idade;
7 – E/I – Estatura por idade;
8 – P/E – Peso por estatura;
9 – IMC/I – Índice de massa corpórea por idade;
10 – CB (cm) – Circunferência do braço;
11 – PCT (cm) – Prega cutânea triciptal;
12 – CMB (cm) – Circunferência muscular do braço;
13 – PCSE (cm) – Prega cutânea subsescapular.

13

ESCORE é o indicador associado ao risco nutricional que indica/sugere o grau de risco.
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Figura 30: Seção 10 Avaliação Nutricional (WHO, 2007) – Formulário de Avaliação Nutricional

Os conceitos 2 – Peso atual, 4 – Estatura, 5 – IMC (kg/m2) e 9 – IMC/I compõem
tanto o formulário de Avaliação Nutricional quanto o formulário de Avaliação
Antropométrica (Figura 30).
Na Figura 31 tem-se a visão parcial do formulário de Avaliação Antropométrica, que
reutiliza conceitos do formulário de Avaliação Nutricional nas seções de identificação do
paciente nos termos: data, idade e responsável e a seção Avaliação Nutricional (WHO,
2007).
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Figura 31: Visão parcial do formulário de Avaliação Antropométrica

Destaca-se, portanto, a possibilidade de reúso de conceitos em diversas seções e
formulários, bem como o reúso da seção de identificação de paciente por completo.
5.2.4 Análise de Conceitos, Seleção e Reúso de Arquétipos
Nesta etapa, os conceitos previamente definidos por arquétipos em ADL foram
recuperados por meio da AQL e analisados para possível reúso. A Figura 32 representa uma
consulta AQL no contexto deste estudo (o Apêndice E apresenta exemplo de código AQL
construído para dor abdominal). Esta consulta retorna dor abdominal com sintomas
associados. A classe SECTION no OpenEHR organiza o documento clínico e, na consulta
em questão, define o documento que é composto pelo sintoma gastrointestinal “Dor
Abdominal” que contenha sintomas associados, onde:
•

CONTAINS

SECTION

[openEHR-EHR-

SECTION.AvaliacaoNutricional.v1] – define o grande arquétipo do
documento clínico.
•

CONTAINS

COMPOSITION

[openEHR-EHR-

COMPOSITION.SintomaGastrointestinal.v1] – define o arquétipo da seção
Sintomas Gastrointestinais.
•

CONTAINS

OBSERVATION

[openEHR-EHR-

OBSERVATION.dor_abdominal.v1] – define o arquétipo do termo Dor
Abdominal; pode-se dizer que Dor Abdominal é um miniarquétipo, por
representar um “conceito mínimo”.
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•

A cláusula WHERE restringe do resultado final somente os sintomas de dor
abdominal com sintomas gastrointestinais associados e com códigos
definidos no SNOMED CT.

Figura 32: Exemplo de AQL que busca o conceito Dor Abdominal

Para recuperar outro sintoma gastrointestinal com sintoma associado, basta alterar o
arquivo do arquétipo tipo observation para outro miniarquétipo que represente outro sintoma
gastrointestinal, por exemplo: náusea|vômito, que, inclusive, pode ser um sintoma
gastrointestinal associado à dor abdominal.
Neste estudo, os arquétipos e miniarquétipos modelados para o formulário de
Avaliação Nutricional puderam ser reutilizados em outros formulários por meio de consultas
AQL (para exercitar o BioFrame). Não houve reutilização de arquétipos completos de fontes
externas por não os encontrarmos disponíveis no CKM (e GitHub), de modo a serem
diretamente utilizados ou facilmente adaptados ao contexto deste estudo. A próxima
subseção destaca a elaboração dos arquétipos no contexto deste estudo.
5.2.5 Descrição dos Arquétipos
Ao iniciar o processo de criação dos novos arquétipos, foram construídos mapas
mentais para descrição e organização dos conceitos, pois os mapas auxiliam na estruturação.
Para ilustrar a descrição dos arquétipos (Atividade 9), foram selecionados dois conceitoschave entre os cinquenta conceitos modelados para o formulário de Avaliação Nutricional.
A Figura 33 mostra um trecho de um mapa mental para o conceito de sintomas
gastrointestinais. Este conceito está vinculado a períodos de validação do sintoma (lado
direito) e a um conjunto de sintomas gastrointestinais associados (lado esquerdo). Cada
sintoma gastrointestinal associado constitui um miniarquétipo.
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Figura 33: Sintomas Gastrointestinais (Mapa mental)

A Figura 34 apresenta o trecho de um mapa mental para o conceito “Dor Abdominal”.
À direita do mapa, pode-se visualizar os ramos do “sintoma associado”, a definição de um
“sintoma gastrointestinal” (um conceito mais amplo) e “dor abdominal superior”, que indica
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a posição da dor. À esquerda, podemos ver a “dor abdominal inferior” (outro indicador da
posição da dor) e o “exame” médico, incluindo possíveis exames que podem ser
solicitados/realizados para detectar a causa da dor abdominal.

Figura 34: Dor Abdominal (Mapa Mental)

A Figura 33 representa um conceito geral, enquanto a Figura 34 representa um
conceito mais específico dentro do universo dos sintomas gastrointestinais. Já no conceito
específico, dependendo do ramo, é possível expandir para outro conceito geral. Existem
ramificações que são comuns e vinculam conceitos gerais com vários conceitos específicos.
Após a elaboração dos mapas mentais, foi realizada a especificação dos respectivos
arquétipos e miniarquétipos. A Figura 35 apresenta um exemplo de definição e composição
do arquétipo dor abdominal na ferramenta Archetype Editor. Para cada conceito existe uma
ligação com KOS de primeira (ex.: CUI UMLS) e de segunda família (ex.: código SNOMED
CT).
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Figura 35: Definição do Arquétipo Dor Abdominal

A Figura 36 contém a representação de termos definidos no Archetype Editor. A
ferramenta define os códigos de termos (“at0000”, “at0001” ... “at000n.”), um texto de
exibição do termo, a descrição e o campo que contém o código do termo (primeira família de
KOS e segunda família de KOS). Cada terminologia do arquétipo é um nó no mapa mental.
O código “at0000” é conceito raiz (termo “origem” do conceito), já o código
“at0001” é de definição da série de eventos (definição interna) do arquétipo dor abdominal
(Figura 36). O código “at0002” é a definição do evento (único, lista, árvore e Tabela –
Figuras 37 e 38). O arquétipo dor abdominal foi estruturado em árvore (Figura 38). Também
são incluídos relacionamentos com KOS de primeira e de segunda família (at0004). Os
demais “ats...” são ramificações relacionadas que podem ou não compor novos arquétipos,
dependerá do contexto em que se encontram. Estas ramificações também estão relacionadas
com KOS de primeira e de segunda família (ex.: at0005 a at0024 na Figura 36).
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Figura 36: Terminologias do Arquétipo Dor Abdominal

A Figura 36 contém a definição dos eventos na ferramenta Archetype Editor. A
Figura 38 exibe a estrutura selecionada para o arquétipo dor abdominal (árvore). A escolha
pela estrutura em árvore se dá por esta ser a estrutura da maioria dos KOS de segunda família
(ver subseção – Seleção de KOS de Segunda Família).
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Figura 37: Definição de Eventos – Archetype Editor

Figura 38: Dor Abdominal – Estrutura (Archetype Editor)

Para exemplificar a codificação em ADL, a Figura 39 representa um trecho de
código-fonte construído para o conceito “Dor Abdominal”. São descritos, nesta figura, o
conceito principal e as definições com os dados de exemplos, histórico, eventos, item da
árvore, cluster e elementos.
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Figura 39: Visão parcial dos elementos do Arquétipo ADL Dor Abdominal

Seleção de KOS de Primeira Família
No estudo, a primeira família de KOS é constituída basicamente pelos UMLS e
BioPortal. Para tanto, foi utilizado o código CUI na descrição do arquétipo, pelo qual é
possível recuperar toda a definição de elemento. O UTS foi utilizado como meio para
consultar conceitos no UMLS e associá-los a arquétipos.
A Figura 40 apresenta busca pelo conceito de dor abdominal no UMLS UTS. Embora
o UMLS seja multilíngue, foi adotada a busca em português e em inglês para aumentar a
abrangência. O UTS retorna, muitas vezes (como neste caso), uma lista grande de
alternativas; a definição da alternativa correta foi realizada com a participação do especialista
1 e depois revisado pelos especialistas 2 e 3. O CUI escolhido no caso da dor abdominal é o
C000737.
No BioPortal, o UMLS representa o formato da primeira família; se não tiver uma
definição na priemira família no metatesauro UMLS, a família KOS definida é o formato
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OWL ou NCIt. Não havendo definição ou classificação do KOS no UMLS, a definição KOS
é o próprio OWL.

Figura 40: Exemplo de busca, dor abdominal no UMLS UTS

Seleção de KOS de Segunda Família
A segunda família de KOS é a família que contém os vocabulários especializados.
No estudo, foi estabelecida uma ordem de preferência de acordo com o termo pesquisado
junto aos especialistas no domínio. Na maioria dos casos, foram utilizados os seguintes
vocabulários: SNOMED CT, ICD (CID), NCIt etc., dando-se preferência ao ICD para
doenças, NCIt para termos relacionados a câncer, SNOMED CT para termos em geral e
demais KOS caso não existam termos nos anteriores. Também foi avaliada a representação
mais adequada ao que se pretendia no PEP modelado em conjunto com os especialistas no
domínio. O mapeamento entre os vocabulários se deu por CUI, podendo ser expandido
futuramente a uma ontologia de mapeamento para termos não associados a um CUI.
A Figura 41 apresenta detalhes do termo “Dor Abdominal” no SNOMED CT no
BioPortal. O Apêndice B apresenta o mapeamento dos termos utilizados nos arquétipos
definidos para nutrição em oncologia pediátrica para o KOS de primeira família (UMLS) e
os respectivos KOS de segunda família.
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Figura 41: Descrição do termo dor abdominal no BioPortal

5.3. Anotação Semântica do BioFrame
A anotação semântica do BioFrame é feita manualmente na dimensão semântica
(subseção 5.3.1) e de modo semiautomático na dimensão técnica (subseção 5.3.2), por meio
do uso da ferramenta Archetype Editor.
5.3.1. Anotação Semântica Manual do BioFrame
A anotação semântica manual do BioFrame ocorre nas Atividades 2, 3, 4, 5 e 6 ao
classificar os termos de entrada nas famílias de KOS mais adequadas. A Figura 42 apresenta
um exemplo de anotação semântica manual do conceito “Caso Novo”, na seção identificação
do paciente, bem como suas relações hierárquicas com outros conceitos.
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Figura 42: Exemplo de Anotação Semântica Manual e Classificação de Conceito

No estudo realizado, o “Caso Novo” é um conceito pertencente à seção identificação
do paciente no formulário de Avaliação Nutricional. Este conceito deve ser classificado de
acordo com seu contexto, que é representado pela seção e pelo formulário em que o conceito
se encontra. Para tanto, a pesquisadora e os demais participantes analisaram e revisaram de
maneira manual, mas sistemática, todos os conceitos em face das especificidades da área e
do contexto de aplicação destes conceitos no PEP.
5.3.2. Anotação Semântica Semiautomática do BioFrame
A anotação semântica semiautomática do BioFrame acontece por meio do uso da
ferramenta Archetype Editor, dentro do processo de criação e descrição do arquétipo. O
código ADL em si já é uma forma de anotação semântica, e essa anotação acontece da
seguinte maneira:
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• Na descrição do arquétipo, primeiro define-se a estrutura do at000 ao at003;
• A partir do at004, descrevem-se todos os elementos que constituem o arquétipo;
• Após a descrição dos elementos, tem-se a ontologia com a definição dos termos.
A Figura 43 contém um trecho do ADL Dor Abdominal no qual, após a descrição
dos elementos, inicia-se a ontologia com a definição dos termos. Observe que a descrição a
partir do at0004 contém a primeira família KOS (Código CUI) e todas as segundas famílias
de KOS preferenciais desta dissertação (SNOMED CT, NCI, ICD...).

Figura 43:Anotação Semântica Interna do Arquétipo – trecho do ADL Observation Dor Abdominal

5.4. Reflexão sobre a Aplicação do BioFrame
Durante o estudo de caso, o BioFrame se mostrou abrangente, uma vez que foi capaz
de especificar todos os conceitos e vinculá-los a vários KOS. Acreditamos que isso se deve
à sua estrutura multidimensional, que integra o KOS listado em diferentes níveis de
abstração.
No estudo, os modelos foram implementados a partir de arquétipos e miniarquétipos,
que são internamente divididos nas duas famílias de KOS, priorizando UMLS na primeira
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família e SNOMED CT, NCIt e ICD na segunda família. Com isso, espera-se melhorar a
interoperabilidade de PEP, aumentar a qualidade de dados e aprimorar o reúso com o
BioFrame.
O reúso de conceitos se mostrou factível, sendo possível explorá-lo, pois o formulário
de Avaliação Antropométrica e o formulário de Triagem Nutricional utilizaram conceitos,
arquétipos e miniarquétipos previamente definidos no formulário de Avaliação Nutricional.
Como os arquétipos são semanticamente estruturados em uma árvore, foi possível adaptálos aos vários contextos de registros.
Como limitação do BioFrame, pode-se citar a quantidade de trabalho manual
necessária para determinar a semelhança semântica entre os conceitos EHR e KOS. Para
atenuar esse problema, é proposta a pesquisa por algoritmos e ferramentas para automatizar
o processo.
É importante destacar também que o BioFrame pode ser aplicado a outros domínios,
ligados ou não à oncologia. No entanto, um estudo mais aprofundado deve ser realizado para
obter outros KOS, ferramentas e padrões de novas aplicações e domínios, bem como
estabelecer possíveis requisitos específicos para o BioFrame no novo domínio.
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6. Análise dos Resultados e Discussão
Nesta seção, tem-se a análise dos resultados obtidos com a aplicação do Framework
BioFrame, conforme apresentados no Capítulo 5. Para esta análise, utilizaram-se os
conceitos de prontuários e formulários, onde em cada prontuário especializado há um
conjunto de formulários específicos com informações detalhadas de um tratamento (esse
conjunto refere-se a um paciente em específico). A Figura 44 ilustra o conceito de PEP
(como algo mais genérico) e apresenta prontuários especializados e seus respectivos
formulários.

Figura 44: Conceito Prontuário

Além disso, conforme a Figura 45, utilizou-se em nossa análise a diferenciação entre:
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•

Conceito Amplo: refere-se ao conceito composto por um conjunto de outros
conceitos estritos utilizados para descrever os itens de uma seção ou
subseção; é de amplo significado.

•

Conceito Estrito: refere-se ao conceito composto por um conjunto de alguns
conceitos ou termos, utilizado para determinar uma subseção ou um conceito
que exige detalhamento; é de amplitude média.

•

Conceito: refere-se ao conjunto de termos utilizados para determinar um
conceito que exige detalhamento mínimo, bem como sua amplitude.

•

Termo: refere-se à menor unidade de definição, não possuindo amplitude; na
maioria das vezes, tem-se somente um termo e ele se basta.
Conceito Amplo
Conceito Estrito

Conceito
Termo
Figura 45: Representação Conceitos - Termo

A Tabela 14 exibe as características analisadas por formulário. Na primeira consulta,
foi analisado apenas o reúso sobre o formulário atual porque não houve avaliação e validação
deste formulário junto aos especialistas (ver Apêndice C). A primeira característica analisada
é o reúso, e então a interoperabilidade e a qualidade dos dados.
Tabela 14: Características Analisadas por Formulário

Reúso
Interoperabilidade
Qualidade de Dados

Avaliação
Nutricional
X
X
X

Triagem
Nutricional
X
X
X

Avaliação
Antropométrica
X
X
X

Primeira Consulta
X
---

A Tabela 15 apresenta o quantitativo de itens analisados, por dimensão e formulário.
Por exemplo, 104 conceitos (dimensão semântica) foram analisados no formulário de
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Avaliação Nutricional, enquanto 60 miniarquétipos (dimensão tecnológica) foram
analisados no formulário de Triagem Nutricional.
Tabela 15: Itens analisadas por Dimensão e Formulários

Dimensão
Tecnológica

Dimensão
Semântica

Itens/ Formulário

Avaliação
Avaliação
Triagem
Primeira (1ª)
Nutricional Antropométrica Nutricional
Consulta

Prontuário/ Formulário

1

1

1

1

Seções de Prontuário

13

3

4

11

Conceitos

104

19

60

201

Templates

1

1

1

1

Arquétipo de Seção
(Archetype Section)

1

1

1

1

Miniarquétipo
(Observation/ Evaluation/
Instruction/Action)

104

19

60

201

Na dimensão semântica são analisadas a organização do prontuário/formulário e as
seções de prontuário e conceitos. Na análise, observam-se o contexto do conceito dentro da
seção e o formulário no qual está inserido.
Na dimensão tecnológica são analisados os templates, que no BioFrame são
representados pelas tecnologias frontend (HTML5, CSS3 e Javascript) e pelos arquétipos de
composição (ADLs e XMLs), arquétipos de seção (ADLs, XMLs e OWLs) e miniarquétipos.
Estes últimos são arquétipos que contêm conceitos estritos (arquétipos de observação –
archetype observation, arquétipos de avaliação – arquetype evaluation, arquétipos de
instrução – archetype instruction e arquétipos de ação – archetype action em ADLs e
OWLs). Cabe observar que os arquétipos ADLs e os scripts XMLs e OWLs foram gerados
na ferramenta Archetype Editor e que a estruturação por conceito arquétipo está contida no
padrão internacional OpenEHR utilizado nesta dissertação.
Nos formulários atuais do Boldrini, não houve preocupação em mapear os conceitos
utilizados no projeto de acordo com padrões internacionais, como o UMLS e demais KOS.
Ao aplicar-se o Framework BioFrame, todos os conceitos presentes foram mapeados e
encontram-se aderentes aos padrões internacionais do metatesauro UMLS e demais KOS,
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até porque o BioFrame aplica o conceito de primeira família de KOS e segunda família de
KOS. A Tabela 15 tem uma linha com a quantidade de conceitos presentes nos formulários
analisados, e destes temos:
•

Avaliação Nutricional: contém cento e quatro (104) conceitos; destes, cerca
de doze (12) não se encontram aderentes ao UMLS, a primeira família de
KOS.

•

Avaliação Antropométrica: contém dezenove (19) conceitos; destes, seis (6)
não estão aderentes.

•

Triagem Nutricional: contém sessenta (60) conceitos; destes, dez (10) não
estão aderentes.

•

Primeira Consulta: contém duzentos e um (201) conceitos; destes, quarenta e
cinco (45) não se encontram aderentes.

A partir destes dados foi gerado o indicador de aderência ao UMLS e aos KOS
internacionais. Primeiro, calculou-se o Índice de Não Aderência pelo Total de Termos Não
Aderentes, dividindo pelo Total de Termos do Formulário; logo, o percentual de Aderência
foi 100% subtraído do Índice de Não Aderência, que, para os formulários analisados, é
exibido na Tabela 16. Consideraram-se como Termos Não Aderentes quaisquer termos nos
quais não foi detectada a correspondência direta no mapeamento de termos no UMLS.

Tabela 16: Índice de Aderência e Não Aderência ao UMLS

Termo de Não
Aderência (TNA)/
Total de Termos (TT)
Índice de não
Aderência
Índice de Aderência

Avaliação
Nutricional

Avaliação
Antropométrica

Triagem
Nutricional

Primeira (1ª)
Consulta

TNA/TT
12/100

TNA/TT
06/19

TNA/TT
10/60

TNA/ TT
45/201

11,54%

31,58%

16,67%

22,39%

100% - 11,54%

100%-31,58%

100%-16,67%

100%-22,39%

88,46%

68,42%

83,33%

77,61%

A Figura 46 apresenta o índice de Aderência e Não Aderência do Formulário de
Avaliação Nutricional; o formulário atual do Boldrini possui 88,46% de aderência ao UMLS.
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Figura 46: Índice de Aderência e Não Aderência – Avaliação Nutricional

A Figura 47 apresenta o índice de Aderência do Formulário de Avaliação
Antropométrica.

Figura 47: Índice de Aderência e Não Aderência – Avaliação Antropométrica
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A Figura 48 apresenta o índice de aderência do Formulário de Triagem Nutricional.

Figura 48: Índice de Aderência e Não Aderência – Triagem Nutricional

A Figura 49 apresenta o índice de Aderência do Formulário de Primeira Consulta.

Figura 49: Índice de Aderência e Não Aderência – Primeira Consulta

Ao serem analisadas as Figuras 46, 47, 48 e 49, compararam-se os formulários atuais
do Boldrini com os mesmos formulários analisados e aplicados ao Framework BioFrame,
constatando-se que, ao aplicar o Framework BioFrame, obteve-se um ganho de aderência
dos termos ao padrão internacional UMLS (primeira família de KOS) e, consequentemente,
de aderência aos KOS preferenciais estritos (SNOMED CT, NCIt, ICD etc.) do BioFrame
(segunda família de KOS) nos formulários analisados. Obteve-se um ganho de:
•

11,54% no formulário de Avaliação Nutricional;

•

31,58% no formulário de Avaliação Antropométrica;

•

16,67% no formulário de Triagem Nutricional;
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•

22,39% no formulário de Primeira Consulta.

O BioFrame é 100% (cem por cento) aderente aos padrões internacionais de KOS,
principalmente o UMLS – primeira família de KOS no BioFrame.
As seções 6.1, 6.2 e 6.3 mostram os resultados obtidos em aspectos de reúso,
interoperabilidade e qualidade de dados, respectivamente.

6.1.

Análise do Reúso

A hipótese desta análise é que o BioFrame, seu conjunto de atividades e
subatividades e sua visão dimensional e em níveis propiciam o reúso tanto na dimensão
semântica, com reúso de terminologias e conceitos, quanto em sua dimensão tecnológica,
com reúso de templates, conceitos arquétipos e scripts XML e OWL.
Nesta análise, o reúso será abordado tanto no contexto de prontuários/formulários,
seções e conceitos – dimensão semântica; quanto no contexto de templates, arquétipos de
seção (archetype section) e miniarquétipos (arquétipos de: observação – observation, ação –
action, avaliação – evaluation e instrução – instruction) – dimensão tecnológica. Conforme
apresentado na Tabela 14, os prontuários/formulários analisados para características de reúso
são: Avaliação Nutricional, Triagem Nutricional, Avaliação Antropométrica e Primeira
Consulta.
A Tabela 17 exibe a listagem das seções de todos os formulários/prontuários
analisados na dissertação, com indicação de reúso e proposição de melhoria na abordagem
semântica da seção, melhorando, assim, ainda mais as possibilidades de reúso. A coluna
“Seções c/ Melhoria” contém a proposta de melhoria semântica da seção. A melhoria foi
realizada somente nos formulários Avaliação Nutricional e Triagem Nutricional. O
formulário de Avaliação Antropométrica não foi alterado porque já possui alto índice de
reúso e não foi detectada necessidade. O formulário/prontuário de Primeira Consulta possui
prospecção de melhorias em sua reformulação, no entanto, isso não foi feito nesta dissertação
por envolver muitas validações da área especialista, sendo que tal fator implica em um
aumento de escopo e em tempo de desenvolvimento além do permitido para esta dissertação.
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Tabela 17: Análise de Reúso de Seções
Formulário
Seções do(s)
Formulário(s)/ Prontuário
– Atual
Cabeçalho
Identificação do Paciente
História Clínica /História
Dados Bioquímicos
Diagnóstico Principal e
Secundário
Diagnóstico
Medicamentos e Vitaminas
em Uso
Medicamentos em Uso
Vitaminas em Uso
Sintomas Gastrointestinais
Outras Alterações
Sintomas Adicionais
Anamnese Nutricional
Avaliação Nutricional
(WHO, 2007)
Necessidades Nutricionais
Diagnóstico Nutricional
Conduta
Avaliação Nutricional
Subjetiva
Doença com Alto Risco
Nutricional ou Cirurgia de
Grande Porte?
Doença com Alto Risco
Nutricional?
Cirurgia de Grande Porte?
Ingestão Nutricional?
Perdas nos últimos dias?
Ingestão ou Perdas
Nutricionais nos últimos
dias?
Escore X Risco
Intervenção
Rodapé
Dados Antropométricos
Interrogatório
Complementar
Antecedentes
Imunização

Avaliação
Avaliação
Triagem
Primeira (1ª) Formulário Seções c/
Nutricional Antropométrica Nutricional
Consulta
Atual
melhoria
13

3

4

11

--

--

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
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X

X

X

X
X

X
X

X

X

Formulário
Seções do(s)
Formulário(s)/ Prontuário
– Atual
Antecedentes Familiares
Exame Físico Geral

Avaliação
Avaliação
Triagem
Primeira (1ª) Formulário Seções c/
Nutricional Antropométrica Nutricional
Consulta
Atual
melhoria
13

3

4

Conclusões

11

--

X
X

X
X

X

X

--

A Tabela 18 representa um recorte da Tabela 17 e contém a seção atual, os
medicamentos e as vitaminas em uso do formulário/prontuário de Avaliação Nutricional. Na
reformulação desta seção, separaram-se duas (2) novas seções por questões semânticas.
Tabela 18: Recorte da Tabela 17 com as seções com proposta de melhoria
Formulário

Avaliação Nutricional

Formulário Atual

Seções c/ melhoria

Medicamentos e Vitaminas em Uso

X

X

Medicamentos em Uso

X

X

Vitaminas em Uso

X

X

A Tabela 18 contém duas (2) novas seções:
•

Seção Medicamentos: contém dados exclusivos de medicamentos;

•

Seção Vitaminas em Uso: contém dados exclusivos de vitaminas e nutrientes.
A separação dos termos propicia a desambiguação, relativa confusão, assim como

propicia a assertividade, o aumento da perspectiva de reúso, a interoperabilidade e a
qualidade dos dados.

6.1.1. Reúso entre Formulários, Seções e Conceitos
Pode-se classificar o formulário de Avaliação Nutricional como base da área da
nutrição por sua composição e sua associação com os formulários de Avaliação
Antropométrica e Triagem Nutricional.
Foi analisado, primeiramente, no prontuário da Nutrição, a característica reúso de
seção. Isto é, sem quaisquer análises e adaptações, o reúso ocorre na seção comum de
cabeçalho (Figura 50).
A seção Cabeçalho (Figura 50) possui os mesmos componentes compartilhados entre
todos os formulários utilizados.
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Figura 50: Seção Cabeçalho de cada Formulário – Comum

A Figura 51 apresenta elementos de reúso entre os formulários de Avaliação
Nutricional e Formulário de Triagem Nutricional. Há reúso total da seção Cabeçalho e reúso
parcial da seção Identificação do Paciente. No reúso parcial da seção de identificação de
pacientes há algumas adaptações, como: utiliza menos conceitos do que o total de conceitos
da Identificação do Paciente do formulário/prontuário de Avaliação Nutricional. Há reúso
do conceito Risco Nutricional entre os formulários.
1

2

Legenda:
1 – Seções e conceitos do formulário de Avaliação Nutricional;
2 – Seções e conceitos do formulário de Triagem Nutricional;
Figura 51:Avaliação Nutricional X Triagem Nutricional
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A Figura 52 exibe diferentes contextos de diagnósticos, em que a posição e o contexto
do formulário refletem diretamente no significado semântico, pois, no formulário de
Avaliação Nutricional, a seção três (3), Diagnóstico Principal e Secundário, não tem relação
direta com os demais diagnósticos. O Diagnóstico Principal e Secundário é mais amplo e se
refere à doença ou à enfermidade em tratamento, ex.: leucemia – contexto enfermidade em
tratamento. Já o Diagnóstico Nutricional, da seção dez (10) do mesmo formulário de
Avaliação Nutricional, refere-se exclusivamente ao conceito mais estreito do contexto
diagnóstico em nutrição e possui associação direta com a seção do formulário de Avaliação
Antropométrica e com o conceito Diagnóstico do formulário de Triagem Nutricional. Todos
os contextos de conceito se referem ao contexto da Nutrição.

1

2

3

Legenda:
1– Formulário de Avaliação Nutricional: com as seções Diagnóstico Principal e Secundário | Diagnóstico
Nutricional;
2 – Formulário de Triagem Nutricional com a seção Identificação do Paciente e Conceito Diagnóstico;
3 – Formulário de Avaliação Antropométrica com a seção Diagnóstico.
Figura 52: Seções Diagnóstico Principal e Secundário, Diagnóstico Nutricional, Diagnóstico com Conceitos
Diagnóstico e Risco Nutricional

A Figura 53 compara os formulários de Avaliação Nutricional e de Avaliação
Antropométrica e suas características de reúso entre seções e conceitos, enfatizando a
Avaliação Nutricional (WHO, 2007) do formulário de Avaliação Nutricional e todas as
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possibilidades de reúso do formulário de Avaliação Antropométrica. O formulário de
Avaliação Antropométrica possui alto reúso tanto de seções quanto de conceitos. Há quatro
(4) conceitos definidos no próprio formulário de Avaliação Antropométrica, sendo que entre
esses está o conceito Alteração|Peso, que possui relação com um dos campos da seção
Avaliação Nutricional (WHO, 2007), o conceito amplo Peso Ideal(kg)/corrigido(P50); no
entanto, são fatores distintos e um foca somente na alteração de peso (número), enquanto o
outro foca em um fator de correção de peso para se chegar ao peso ideal.
1

4
6

4

4

4

4

1
2

3

7

4

5

6

4

6

Figura 53: Análise de Reúso – Avaliação Nutricional x Avaliação Antropométrica
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Ao se abordar reúso entre formulários, a maior possibilidade é apresentada no
formulário de Avaliação Antropométrica (Figura 54), que é composto por: um (1)
formulário, três (3) seções (cabeçalho, diagnóstico e dados antropométricos) e dezenove (19)
conceitos.
A Figura 54 representa o formulário de Avaliação Antropométrica com agrupamento
por cores das seções que são utilizadas para validar o fator de reúso. Para tanto, elaboraramse alguns indicadores, como descritos abaixo:
1

•

2

Índice de reúso de conceitos – PCF (Percentual de Conceitos no
Formulário): representa o percentual de conceitos reutilizados no prontuário
ou formulário como um todo, independente da seção.

3

PCF = Qtde. de conceitos Reúso Geral/Total de Conceitos do Formulário
CRG - Conceitos de Reúso Geral = 15
4

7

5

6

4

6

TCF - Total de Conceitos do Formulário = 19

Legenda:

1 – Seção de Cabeçalho:
seção
presente–em
todos os
formulários
os conceitos: Logo (imagem-ico),
PCF
= base
CRG/TCF
PCF=
15/19
PCF =analisados,
0,78947tem
= 78,95%
Nome (campo texto com nome do Paciente), Prontuário (campo numérico com Id do Prontuário do Paciente), Data de

O Reúso
Conceito
no formulário
de Avaliação
Antropométrica
é de 78,95%
͌ 79%
Nascimento (campo
datade
com
Data de Nascimento
do Paciente),
Avaliação
Antropométrica (campo
texto Label
do nome
(Figura 53).
do Prontuário
atual);
2 – Seção de Diagnóstico: seção presente nos formulários de Avaliação Antropométrica (este), Avaliação Nutricional
(Reúso de seção 100%) e Primeira Consulta (reúso < 100%);

Índice
reúso
de conceitos
por seção
– PCS
(Percentual
dee Conceitos
3 – Data e Idade: •conceitos
dade
seção
Identificação
do Paciente,
exemplo
de reúso
de conceitos
reúso parcial por
de seção;
2
Seção):
representa
o percentual
conceitos– Seção
reutilizados
naNutricional
seção, conforme
4 – Peso(kg), Estatura(m),
IMC (kg/m
), IMC/I,
PI, EI, EstadodeNutricional
Avaliação
(WHO, 2007):

conceitos presentes nodescrito
formulário
de Avaliação Nutricional, seção Avaliação Nutricional (WHO, 2007), exemplo de
a seguir.

reúso de conceitos e exemplo de reúso de seção < 100%;

PCS conceito
(Percentual
Conceitos
PordeSeção)
= Antropométrica,
CRS (Conceitos
dea partir
Reúso
na
5 – Alteração|Peso:
estreitode
do próprio
formulário
Avaliação
formado
do conceito
Seção)/Total
de planejada
Reúso na
Seção estreitos:
TRS. Alteração de peso não planejada, Quantidade, Tempo e
amplo de Alteração
de peso não
(conceitos
PP%) da seção de Avaliação Nutricional (WHO, 2007) no formulário de Avaliação Nutricional; por haver mesclagem

PCS = Conceitos de Reúso na Seção - CRS/Total de Conceitos da Seção - TRS.

de conceitos, a figura 54 apresenta uma mistura de sombreamentos;

6 – Estado Nutricional,
Aceitação|Dieta,
Observações
e Responsável:
conceitos da seção
Antropométricos
O Reúso de
Conceitos na
seção analisa
o reaproveitamento
dos Dados
conceitos
em uma do
formulário
Avaliação
Antropométrica;
atenção paraoso conceito
Nutricional
exemplo
de reúso parcial de
mesmadeseção.
A seguir
são apresentados
cálculosEstado
do PCS
para ascomo
seções
analisadas.
conceitos a partir de Conceitos Amplo da seção Avaliação Nutricional (WHO, 2007) – formulário de Avaliação

Seção:eCabeçalho
Nutricional
conceitos Amplo do formulário de Triagem Nutricional e Seções; e Aceitação|Dieta como exemplo de
reúso parcial de conceito Amplo do formulário de Triagem Nutricional;

CRS = 5 TRS = 5 5/5 1 100%

7 – Seção Dados Antropométricos: formulário de Avaliação Antropométrica.

PCS da seção Figura
Cabeçalho
= 100%
54: Avaliação Antropométrica – Análise de Reúso
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Seção: Diagnóstico
CRS = 1 TRS = 1 1/1 = 100%
O PCS das seções Cabeçalho e Diagnóstico no formulário de Avaliação
Antropométrica é de 100%, ou seja, reúso total de conceitos na seção.
Seção: Dados Antropométricos
A seção Dados Antropométricos é constituída de dois (2) Conceitos da Seção de
Identificação do Paciente e utiliza sete (7) conceitos da seção de Avaliação Nutricional
(WHO, 2007), sendo que ambas as seções fazem parte do Formulário/Prontuário de
Avaliação Nutricional (Figura 55).

Figura 55: Percentual de Reúso de Conceitos no Formulário de Avaliação Antropométrica

Para realizar os conceitos de Reúso de Conceitos de seções externas – Seção Dados
Antropométricos, foram realizadas duas análises:
•

Análise relativa de Seção Externa: análise do fator PCS individualmente com
conceitos da seção Identificação do Paciente em relação a Dados Antropométricos,
conceitos da seção Avaliação Nutricional (WHO, 2007) em relação a Dados
Antropométricos.
PCS (Dados Antropométricos) – CRS (Identificação do Paciente)/TRS (Dados
Antropométricos).
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PCS = 2/13= 0,1538461538 – 15,38% (ver Figura 56)

Figura 56: Reúso da Seção Identificação do Paciente em Relação a Dados Antropométricos

PCS (Dados Antropométricos) – CRS (Avaliação Nutricional)/TRS (Dados
Antropométricos).
PCS = 7/13 = 0,5384615385 – 53,85% (ver Figura 57)

Figura 57: Reúso de Avaliação Nutricional em Relação a Dados Antropométricos

•

Análise Absoluta de Seção Externa: análise da soma dos resultados dos Fatores CRS
de Identificação do Paciente e Avaliação Nutricional (WHO, 2007) juntas em relação
à seção Dados Antropométricos.
AASE – Análise Absoluta de Seção Externa = ∑i PCS das Seções Externas
AASE (Dados Antropométricos) = PCS (Id. Paciente) + PCS (Av. Nutricional)
AASE = 15,38 + 53,85 = 69,23% (Figura 58)
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Figura 58: Análise Absoluta de Seção Externa no Formulário de Avaliação Antropométrica.

A Figura 59 representa o percentual de reúso das seções externas de outros
formulários na seção Dados Antropométricos. O gráfico exibe os seguintes dados: 15% dos
conceitos têm origem na seção Identificação do Paciente, que, dentre os formulários
analisados, compõe os formulários de Avaliação Nutricional e Triagem Nutricional; 54%
dos conceitos têm origem na seção Avaliação Nutricional (WHO, 2007) e compõem o
formulário de Avaliação Nutricional; e, por fim, 31% dos conceitos estão presentes somente
na própria seção Dados Antropométricos do formulário de Avaliação Antropométrica.

Figura 59: Reúso de Seções – Avaliação Antropométrica

PSF – Percentual de Seção Por Formulário: representa o percentual de seções
reutilizadas por formulário.
SRF – Seção em Reúso por Formulário: número de seções em reúso por formulário.
TSF – Total de Seções por Formulário: representa o total de seções por formulário.
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PSF (Avaliação Antropométrica) = SRF (2)/TSF(3) = 2/3 = 0,67 = 67%
Em números absolutos, sem considerar a quantidade de termos de cada seção, o
formulário de Avaliação Antropométrica entre seções tem um índice de reúso de seções de
67% (sessenta e sete por cento).
O IMC/I (Figura 60) é um exemplo de conceito composto. Ele é constituído de trinta
e um (31) conceitos estritos, sendo IMC/I: conceito raiz – conceito origem; este ramifica-se
para conceitos determinantes ao índice, que são sexo masculino e sexo feminino, sendo que
o sexo determina a diferença no indicador e que para cada sexo aplicam-se os mesmos
catorze (14) conceitos estritos, que podem se chamar de conceito estrito relativo ao sexo. O
conceito estrito associado é o mesmo, de forma que se pode considerar que, dentro do
conceito amplo IMC/I, é possível analisar reúso relativo de conceitos estritos e reúso
absoluto de conceitos estritos.

Figura 60: Formação do Conceito Amplo: IMC/I (Índice de Massa Corpórea por Idade)
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Reúso Relativo de Conceito Estrito (RRCE): é determinado pelo reúso de
conceitos estritos em relação ao sexo. No caso, é evidente que o reúso relativo é de 100%,
pois repetem-se exatamente os mesmos conceitos estritos.
Reúso Absoluto de Conceitos Estrito (RACE): é determinado pelo reúso de
conceitos estritos em relação ao todo, sendo que se analisam todos os conceitos. RACE é
igual aos conceitos estritos em reúso/total de conceitos estritos.
RACE (IMC/I) = 14/31 = 0,4516129032258065 – Índice RACE é de 45,16% de reúso
de conceito estrito no conceito amplo IMC/I.
RACE(E/I) = 12/27 = 0,4444444444444444 – Índice RACE é de 44,44% de reúso
de conceito estrito no conceito amplo E/I (Estatura por Idade)
RACE(P/I) = 12/27 = 0,4444444444444444 – Índice RACE é de 44,44% de reúso
de conceito estrito no conceito amplo P/I (Peso por Idade)

A Figura 61 exibe três (3) mapas mentais de conceito amplo relacionados e
determinados por uma mesma variável I (Idade); em cada conceito raiz, os indicadores
resultantes estão relacionados à variável sexo.
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Figura 61: Mapas Mentais dos Conceitos Amplos relacionados: IMC/I, E/I e P/I

É possível analisar a média de conceitos estritos entre variáveis somando o índice
RACE de cada formulário e dividindo pela soma de conceitos amplos relacionados.
MedRCAR = ∑RACECAR / ∑CAR, onde:
MedRCAR: Média de Reúso entre Conceitos Amplos Relacionados.
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∑RACECAR: Somatória dos índices RACE de Conceitos Amplos
Relacionados.
∑CAR: Somatória de Conceitos Amplos Relacionados.
O índice MedRCAR dos conceitos amplos apresentados na Figura 59 é:
MedRCAR = (45,16(IMC/I) + 44,44(E/I)+44,44(P/I)) / 3 = 134,04/3 =
44,68%
A média de Reúso entre os três (3) conceitos amplos relacionados – IMC/I,
P/I e E/I – é de 44,68%.

6.1.2. Síntese dos Resultados da Aplicação das Métricas de Reúso
A Tabela 19 apresenta um resumo dos Indicadores de Reúso. Para facilitar a
compreensão, todos os itens privilegiam o uso e a aplicação do BioFrame. Todos os
exemplos constantes são aplicáveis aos formulários analisados, principalmente os
formulários de Avaliação Antropométrica e de Avaliação Nutricional. Todos os indicadores
foram avaliados e testados no formulário de Avaliação Antropométrica como base para os
conceitos, as seções e o formulário como um todo.
O índice PCF analisado refere-se ao formulário de Avaliação Antropométrica e ao total
de conceitos utilizados em relação aos demais formulários e conceitos analisados, sendo que
78,95% dos conceitos presentes no formulário de Avaliação Antropométrica são presentes
também no formulário de Avaliação Nutricional ou no formulário de Triagem Nutricional.
Tabela 19: Tabela de Indicadores de Reúso

Indicador

1

PCF ou PCP

Significado

(Percentual de conceitos
no
Formulário)
–
Representa o percentual
de Conceitos reutilizados
no
prontuário
ou
formulário como um todo
independente da seção.
(Percentual de Conceitos
por Prontuário)

Prontuário/
Seção / Conceito

Avaliação
Antropométrica
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Percentual

Fórmula

78,95

PCF = CRG/ TCF

Indicador

Significado

Prontuário/
Seção / Conceito

TCF

Total de Conceitos do
Formulário

19

CRG

Conceitos de Reuso Geral

15
PCF = 0,78947 =
78,95%

PCF
PCF= CRG/TCF
Índice de reuso de
conceitos por seção –
(Percentual de Conceitos
por Seção) – Representa o
percentual de conceitos
reutilizados na seção,
conforme descrito a
seguir.
O Reuso de conceitos na
seção
analisa
o
reaproveitamento
dos
conceitos numa mesma
seção. A seguir são
apresentados os cálculos
do PCS para seções
analisadas.
Conceitos de Reúso por
Seção

PCS

CRS
2

TTS

Total Termos por Seção
Percentual de Conceitos
da Seção

PCS
CRS = 1 TRS = 1 1/1

PCS
=
0,1538461538

2/13=

PCS
(Dados
Antropométricos)
–
CRS
(Avaliação
Nutricional)
/TRS
(Dados
Antropométricos)

3

Percentual

AASE
–
Análise
Absoluta de Seção
Externa = ∑i PCS das
Seções
Externas
AASE
(Dados
Antropométricos)
=
PCS (Id. Paciente) +
PCS (Av. Nutricional)
AASE = 15,38 + 53,85

Análise Absoluta de Seção
Externa: análise da soma
dos
resultados
dos
Fatores
CRS
de
Identificação do Paciente
e Avaliação Nutricional
(WHO, 2007) juntas em
relação a Seção Dados
Antropométricos.

Fórmula

PCF= 15/19

CRS (Conceitos
de Reuso na
Seção)/ Total
de Reuso na
Seção TRS.

Av. Antropométrica

PCS = CRS/TTS.
PCS = CRS/TTS.
Seção: Cabeçalho

100%

Seção: Diagnóstico
/
Diagnóstico
Nutricional

100%

CRS = 5 TRS = 5
5/5 1 100%

Identificação
do
Paciente
em
Relação a Dados
Antropométricos

15,38%

PCS
(Dados
Antropométric
os)
–
CRS
(Identificação
do
Paciente)
/TRS
(Dados
Antropométric
os).

Avaliação
Nutricional
(WHO2007)
em
relação a Dados
Antropométricos

53,85%

PCS = 7/13 =
0,5384615385 –
53,85%

69,23%

AASE – Análise
Absoluta
de
Seção Externa =
∑i PCS das
Seções
Externas

Dados
Antropométricos |
Id. Paciente | Av.
Nutricional
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Indicador

4

5

PSF – Percentual de
Seção Por Formulário:
representa
o
percentual de seções
reutilizadas
por
formulário.
SRF – Seção em Reúso
por Formulário –
Número de seções em
Reúso por Formulário
TSF – Total de Seções
por Formulário –
Representa o total de
Seções por formulário.
IIAS:
NASA/NASP
IIAS – índice de
Interoperabilidade de
arquétipos das seções;
NASA – número de
arquétipos seção em
análise;
NASP – número de
arquétipos da seção
Principal;
No formulário de
Avaliação
Antropométrica
o
índice IIAS analisando
as
seções
dados
antropométricos e a
seção diagnóstico;

RACE
RACE (IMC/I) = 14/31
6

Índice RACE é de
45,16% de reúso de
conceito estrito no
conceito amplo IMC/I.

Significado

Prontuário/
Seção / Conceito

Índice que mede o reúso
entre seções de modo
absoluto, sem considerar
a quantidade de termos
de cada seção.

Índice
de
Interoperabilidade
de
Arquétipos Entre Seções
10 é o número de
arquétipos usados na
formação do diagnóstico
nutricional com origem na
seção
dados
antropométricos.
12 é o número de
arquétipo contidos na
seção
dados
antropométricos.

Reúso
Relativo
de
Conceito Estrito (RRCE): É
Determinado pelo reúso
de conceitos estritos em
relação ao sexo. No caso é
evidente que o reúso
relativo é de 100%, pois
repete-se exatamente os
mesmos
conceitos
estritos.
Reúso
Absoluto
de
Conceitos Estrito (RACE):
É determinado pelo reúso
de conceitos estritos em
relação ao todo, analisase todos os conceitos.
RACE é igual à conceitos
estritos em reúso/total de
conceitos estritos.

Percentual

Fórmula

Dados
Antropométricos |
Id. Paciente | Av.
Nutricional

67,00%

PSF (Avaliação
Antropométric
a)
=
SRF
(2)/TSF(3) = 2/3
= 0,67

Av. Antropométrica
Seções: Diagnóstico
|
Dados
Antropométricos

83%

IIAS: 10/12 =
0,83%

45,16%

RACE (IMC/I) =
14/31
=
0,45161290322
58065 – Índice
RACE é de
45,16%
de
reúso
de
conceito estrito
no
conceito
amplo IMC/I.

Av. Antropométrica
Seção:
Dados
Antropométricos
Conceitos: IMC/I P/I
E/I
IMC/I
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Indicador

7

Significado

Prontuário/
Seção / Conceito

Percentual

RACE
RACE(E/I) = 12/27 =
0,4444444444444444
– Índice RACE é de
44,44% de reúso de
conceito estrito no
conceito amplo E/I
(Estatura por Idade)

Conceitos: IMC/I P/I
E/I
E/I

44,44%

RACE
RACE(P/I) = 12/27 =
0,4444444444444444
– Índice RACE é de
44,44% de reúso de
conceito estrito no
conceito amplo P/I
(Peso por Idade)

Conceitos: IMC/I P/I
E/I
P/I

44,44%

MedRCAR: Média de
Reúso entre Conceitos
Amplo Relacionados.
∑RACECAR: Somatória
dos índices RACE de
Conceitos
Amplo
Relacionados.
∑CAR: Somatória de
Conceitos
Amplo
Relacionados.
MedRCAR
=
(45,16(IMC/I)
+
44,44(E/I)+44,44(P/I))
/ 3 = 134,04/3 =
44,68%
A média de Reúso
entre
os
três(3)
conceitos
amplo
relacionados IMC/I,
P/I e E/I é de 44,68%.

6.2.

Índice que analisa a média
de conceitos estritos
entre variáveis somandose o índice RACE de cada
formulário e dividindo-se
pela soma de conceitos
amplo relacionados.

Conceitos: IMC/I P/I - E/I

44,68%

Fórmula
RACE(E/I)
=
12/27
=
0,44444444444
44444 – Índice
RACE é de
44,44%
de
reúso
de
conceito estrito
no
conceito
amplo
E/I
(Estatura por
Idade)
RACE(P/I)
=
12/27
=
0,44444444444
44444 – Índice
RACE é de
44,44%
de
reúso
de
conceito estrito
no
conceito
amplo P/I (Peso
por Idade)

MedRCAR
=
(45,16(IMC/I) +
44,44(E/I)+44,4
4(P/I)) / 3 =
134,04/3
=
44,68%
A média de
Reúso entre os
três(3)
conceitos
amplo
relacionados
IMC/I, P/I e E/I
é de 44,68%.

Análise Interoperabilidade

A interoperabilidade entre dados e sistemas no BioFrame manifesta-se desde a forma
e a hierarquização dentro da organização no OpenEHR até a interoperabilidade semântica
na precisão da descrição do dado organizado pelas primeira e segunda famílias de KOS e
pela composição dos arquétipos. Na impossibilidade de gerar uma análise em longo prazo,
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a seguir são apresentadas situações que ilustram o potencial de interoperabilidade com o uso
do BioFrame.
A Figura 62 apresenta a composição do formulário para o Prontuário de Avaliação
Antropométrica, que contém as seções utilizadas no formulário de Avaliação
Antropométrica; dentro de cada seção há um slot, e para cada slot de seção incluem-se todos
os arquétipos observation (miniarquétipos), que estão no contexto da seção. Esta figura
representa a hierarquia interoperável e de reúso relacionada aos arquétipos de observação
organizados pelo arquétipo de seção. O arquétipo de seção interopera arquétipos de
observação. A interoperabilidade acontece pelo arquétipo de seção, que interliga os

Avaliação

arquétipos de observação utilizados ou consumidos pela seção.

Slot Cabeçalho

Conjunto de miniarquétipos adl observation que define o
cabeçalho

Slot Diagnóstico

Miniarquétipos adl observation que define o diagnóstico
nutricional

Slot Dados Antropométricos

Miniarquétipos adl observation que define os dados
antropométricos

Formulário/Prontuário
Antropométrica

de

Seção: Cabeçalho

Seção: Diagnóstico

Seção: Dados
Antropométricos

Figura 62: Composição do Formulário de Avaliação Antropométrica

A Figura 63 apresenta a composição de um arquétipo section do formulário de
Avaliação Antropométrica com suas seções associadas ao seu respectivo slot, e em cada slot
está o conjunto de todos os arquétipos observation que contextualizam cada seção. A
interoperabilidade é apresentada na organização da seção – slot. No canto inferior direito da
Figura 63 há a inclusão dos arquétipos de observação utilizados nos slots da seção; esta
inclusão de arquétipos é um exemplo de interoperabilidade que também se observa na Figura
62 no código do arquétipo de seção.

120

Figura 63: Estrutura do Arquétipo Section – Seções, Slots, Inclusão e Miniarquétipos

A Figura 64 contém um trecho do código ADL do arquétipo section Avaliação
Antropométrica, do qual há trechos em destaque (o Apêndice D apresenta o código ADL
para nutrição). Os trechos destacados representam interoperabilidade e reúso associado. No
código destacado há um slot de arquétipos ADLs observation associados à seção. Cada slot
inclui um conjunto de miniarquétipos aplicados ao contexto da seção. A Figura 64
complementa as Figuras 62 e 63, pois mostra na descrição do código a interoperabilidade ao
realizar o match com o(s) arquétipo(s) de observação trabalhando em conjunto com os
conceitos e termos envolvidos.
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Figura 65: Arquétipo de Seção – Definição de Seção com Slot de arquétipos Observation

A Figura 65 exibe um exemplo de criação de slot do tipo observation, que,
consequentemente, contém arquétipos do mesmo tipo definido. Ao configurar e montar um
arquétipo de seção, organizam-se as seções do formulário e, nas respectivas seções,
configuram-se os slots de arquétipos de cada tipo tratado na seção. Nos exemplos desta
dissertação, foram elaborados somente arquétipos de observação (Archetype Observation).
O slot do tipo observation propicia a interoperabilidade por permitir a integração com os
arquétipos de observação criados, os miniarquétipos.

Figura 64: Código ADL do Arquétipo SECTION Avaliação Antropométrica

A Figura 66 apresenta um trecho do código em que é definido o slot de cabeçalho;
deve-se observar que neste tipo de slot somente são aceitos arquétipos do tipo observation,
como o selecionado e exibido na Figura 65. No exemplo da Figura 66, o slot observation do
arquétipo de seção que define o cabeçalho tem somente um arquétipo de observação, que
realiza e define a interoperabilidade com o arquétipo observation cabeçalho.
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Na Figura 66, há um trecho de código que descreve o slot cabeçalho allow_archetype
observation, define que o slot é do tipo observation e aceita arquétipos como este. Neste
exemplo, há somente um arquétipo observation para definição do conceito cabeçalho.
allow_archetype OBSERVATION[at0001] occurrences matches {0..*} matches {

-- Cabeçalho

include
archetype_id/value matches {/openEHR-EHR-OBSERVATION\.cabecalho(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1/}
}

Figura 66: Trecho de Código de Definição do slot Cabeçalho

A Figura 67 exibe o slot observation de diagnóstico que contém todos os arquétipos
observation que determinam o diagnóstico nutricional e que também compõem a sessão e o
slot dados antropométricos, pois, para compor o diagnóstico nutricional, é necessário um
conjunto de informações de dados antropométricos.
allow_archetype OBSERVATION[at0002] occurrences matches {0..*} matches { -- Diagnóstico
include
archetype_id/value matches {/
openEHR-EHR-OBSERVATION\.aceitacao_dieta(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.alteracaopeso(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.estado_nutricional(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0 |
openEHR-EHR-OBSERVATION\.estatura(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.estaturaporidade(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.idade(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.imc_kg_mxm(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.imc_por_idade(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.peso(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1

|

openEHR-EHR-OBSERVATION\.pesoporidade(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1
/}
}

Figura 67: Trecho de Código que define o slot Diagnóstico

Na Figura 67 há interoperação de dez (10) arquétipos de observação de dados
antropométricos, pois são informações necessárias para determinar um diagnóstico
nutricional, bem como também pode ter reúso e interoperar com arquétipos da Avaliação
Nutricional para compor o diagnóstico.
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A Figura 68 contém doze (12) arquétipos de observação com os dados coletados na
seção Dados Antropométricos. Os conceitos observados aqui compõem o diagnóstico
nutricional (Figura 67).
allow_archetype OBSERVATION[at0003] occurrences matches {0..*} matches {-- Dados_Antropométricos
include
archetype_id/value matches {/
openEHR-EHR-OBSERVATION\.aceitacao_dieta(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.alteracaopeso(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.data(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.estado_nutricional(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.estatura(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.idade(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.imc_kg_mxm(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.imc_por_idade(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.observacao(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.peso(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.responsavel(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v1|
openEHR-EHR-OBSERVATION\.z_score(-[a-zA-Z0-9_]+)*\.v0
/}
}

Figura 68: Trecho de código que representa o slot de dados antropométricos

A partir das análises das Figuras 67 e 68, referentes ao formulário de Avaliação
Antropométrica, obtém-se um novo indicador de interoperabilidade entre as seções, que é o
Interoperabilidade de Arquétipos entre Seções.
Índice de Interoperabilidade de Arquétipos entre Seções: analisa o índice de
interoperabilidade entre seções em um mesmo contexto de formulário/prontuário. São
analisados quantos arquétipos de uma seção são reutilizados em outra seção.
Aplicando os exemplos expostos nas Figuras 67 e 68, analisou-se a
interoperabilidade dos arquétipos da seção dados antropométricos em relação à seção
Diagnóstico (diagnóstico nutricional).
IIAS: NASA/NASP
IIAS – Índice de Interoperabilidade de Arquétipos das Seções;
NASA – número de arquétipos da seção em análise;
NASP – número de arquétipos da seção Principal.
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No formulário de Avaliação Antropométrica, o índice IIAS analisa as seções Dados
Antropométricos e a seção Diagnóstico, onde:
•

10 é o número de arquétipos usados na formação do diagnóstico nutricional com
origem na seção Dados Antropométricos.

•

12 é o número de arquétipos contidos na seção Dados Antropométricos.
IIAS: 10/12 = 0,83 – 83% (oitenta e três por cento)
As Figuras 65 e 66 exibem claramente a interoperabilidade entre as seções Dados

Antropométricos e Diagnóstico, e o indicador que constata a interoperabilidade entre as
seções é o IIAS (Índice de Interoperabilidade de Arquétipos de Seções). O índice de
Interoperabilidade entre a seção Diagnóstico em relação à seção Dados Antropométricos no
formulário de Avaliação Antropométrica é de 83% (oitenta e três por cento). Pode-se dizer
que a seção Diagnóstico é 83% interoperável com a seção Dados Antropométricos. O inverso
é 100% interoperável, pois todos os arquétipos contidos em Diagnóstico estão contidos na
seção Dados Antropométricos.
A Figura 69 exibe a definição em XML de um Arquétipo de Seção indicando o slot
como um padrão.

Figura 69: Trecho do arquivo XML que se refere ao arquétipo section
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6.3.

Análise da Qualidade de Dados

A qualidade de dados analisada nesta dissertação se baseou na melhoria da
organização semântica dos dados distribuídos entre as seções e pelo modo como foi proposta
a reorganização das seções. Dentre os formulários analisados, propuseram-se melhorias no
formulário de Avaliação Nutricional e Triagem Nutricional. Para o formulário de Avaliação
Antropométrica não se sugeriram mudanças pelo fato de este contemplar informações
relevantes da sua avaliação, já de modo preciso e específico de conceitos, e é um formulário
com alto índice de reúso.
A composição do formulário de Avaliação Antropométrica tem como seção principal
os dados antropométricos. Nesta seção há coleta de informações específicas para o
diagnóstico nutricional, sendo que se trata da coleta e do preenchimento com menor
ambiguidade dos dados. Utilizar termos padrão que são bem definidos e não ambíguos
propicia a melhoria da qualidade dos dados coletados por essa seção.
As proposições de melhoria (em relação aos formulários sem o BioFrame) quanto à
qualidade dos dados no formulário de Avaliação Nutricional de acordo com as seções atuais são:
•
•
•

Identificação do Paciente (Figura 70);
Medicamentos e Vitaminas em Uso;
Outras Alterações.

1

2

12-

Seção Atual
Seção Proposta
Figura 70: Identificação do Paciente – Seção Atual x Proposta

A Figura 70 exibe as seções Identificação do Paciente atual e a proposta pelo
BioFrame, na qual foram incluídos dois conceitos complementares para melhor
caracterização e, consequente, melhoria da qualidade dos dados: tipo sanguíneo e o conceito
preferencial. Tipo sanguíneo foi acrescentado por ser um conceito importante para a
hematologia como um todo e reflete na nutrição, tanto para os pacientes já diagnosticados
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quanto para aqueles suspeitos de terem leucemia. Já o conceito preferencial foi adicionado
porque para o contexto nutricional é de suma importância, pois um paciente ser preferencial
em nutrição em oncologia significa que ele possui risco nutricional e, consequentemente,
alto turnover energético e turnover proteico.
Ao se analisar a Figura 70, comparando o formulário atual e o da proposta do
BioFrame, observam-se possibilidades de ganhos na qualidade dos dados pela
desambiguação dos conceitos tanto pelo UX-UI – ao propor componentes como option e
select, facilitando para o usuário o aumento à consistência na entrada de dados e não
permitindo a inserção de um texto livre, o SEO (Search Engine Optimization) – quanto pela
acessibilidade, por descrever os componentes da página detalhadamente. Há também o fato
de que cada conceito e componente está associado por meio das primeira e segunda famílias
de KOS, sendo o UMLS a primeira família (principal) e o SNOMED e o NCI as segundas
famílias preferenciais. Na descrição do template HTML5 utiliza-se o parâmetro alt nas
marcações input, option e select. E há uma classe CSS3 para configurar tooltip (dica de texto)
associado ao HTML, sendo que, quando o usuário mover o mouse sobre o termo, aparecerá
sua descrição, proporcionando melhor ergonomia de uso e, consequentemente, melhor
experiência para o usuário.
No formulário sem o BioFrame, Medicamentos e Vitaminas em Uso são e pertencem
à mesma seção, o que semanticamente pode provocar ambiguação e atrapalhar a análise dos
conceitos.
A Figura 71 (item 1) exibe a atual seção Medicamentos e Vitaminas em Uso
juntamente à seção proposta. As seções foram separadas devido ao contexto e à amplitude
dos conceitos, uma vez que “medicamento” é um conceito amplo que, de acordo com o
metatesauro UMLS, tem o objetivo de prevenir, diagnosticar, tratar ou aliviar
potencialmente os sintomas de uma doença; já “vitaminas” também é um conceito amplo
que, segundo a NCI, é a classe de micronutrientes que regulam e auxiliam nas reações
químicas do corpo. A separação em duas seções (item 2 da Figura 71) melhora a qualidade
semântica dos dados e propicia a desambiguação.
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1

2

Figura 71: Seção Atual x Proposta - Medicamentos e Vitaminas

Na seção Outras Alterações também se propôs uma única melhoria, que foi a troca
do nome da seção para “Sintomas Adicionais”.
A Figura 72 exibe a seção Outras Alterações. É possível observar que, na formação
do conceito e do contexto da seção, há um conjunto de conceitos que a definem. Todos os
conceitos da seção Outras Alterações representam sintomas adicionais nutricionais
relacionados à nutrição, por esta razão propôs-se a troca de nome para “Sintomas
Adicionais”, de tal modo que nela também foram separados os conceitos estritos Edemas
Localizados|Ascite, exatamente porque são conceitos que, na definição geral, são
semelhantes, mas que, no conceito estrito, no contexto e para melhorar o diagnóstico, o ideal
é que estejam separados. “Edema” é o aumento de líquido do meio intravascular ou vasos
linfáticos e pode ocorrer em diversas partes do corpo. Já “ascite” é o acúmulo de líquido na
região peritoneal, região que envolve o abdômen inferior.

Figura 72: Seção atual – Outras Alterações

A Figura 72 exibe a seção atual (sem o BioFrame). Nesta seção, a melhoria foi alterar
o nome da seção para um nome mais significativo: Sintomas Adicionais. Além disso,
também foi proposta a separação dos termos “Edemas Localizados” e “Ascite”. A melhoria
proposta para a seção da Figura 72 também propicia desambiguação e melhor assertividade.
O Formulário de Triagem Nutricional atual (Figura 73) é composto por várias
questões abertas que envolvem conceitos amplos, portanto, as sugestões de melhorias para
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propiciar melhor qualidade dos dados de entrada reduzem-se a “quebrar” as questões abertas
em questões menos abertas e um pouco mais fechadas, diminuindo, assim, o “corpus” de
texto contido na resposta e facilitando a acurácia e a assertividade dos algoritmos de
aprendizado de máquina que utilizam Processamento de Língua Natural.

Figura 73: Questão 2 – Triagem Nutricional (Seção Única)

A Figura 73 refere-se a uma única seção na versão atual (sem o BioFrame). O uso do
BioFrame resultou na divisão em 2 (duas) questões que compõem 2 (duas) seções.
Consequentemente, como resultado da divisão em duas seções, temos duas questões, sendo
elas: “2.1. Possui doença com alto Risco Nutricional?” e “2.2. Realizou cirurgia de grande
porte?”.
Na Questão 2.1, o corpus do texto de resposta conterá somente fatores e
características referentes ao Risco Nutricional Alto, enquanto na Questão 2.2 o corpus
conterá somente fatores e características da cirurgia de grande porte.
A Figura 74 refere-se à Questão 4, que foi reformulada, com a aplicação do
BioFrame, para: “4.1. Houve perda de peso nas últimas semanas?” e “4.2. Houve ganho de
peso insuficiente nas últimas semanas?”. A quebra da seção referente à Figura 72 também
se deve à diminuição de corpus do texto, propiciando menor corpus e maiores acurácia e
assertividade nos algoritmos de Machine Learning.

Figura 74: Triagem Nutricional – Perda e/ou Ganho de Peso

A Figura 75 apresenta o formulário de Avaliação Antropométrica atual e com a
aplicação do BioFrame. Na Figura 75, o formulário proposto contém itens semanticamente
organizados e contextualizados por agrupar e pré-classificar os dados de entrada, como nos
campos: Idade, Peso, Estatura (m), IMC, IMC/I, P/I, E/I, Alteração de Peso, Aceitação|Dieta
e Estado Nutricional. No formulário proposto, há possibilidades de melhoria da qualidade

129

dos dados, porque não contém muitos “campos abertos”, propiciando, assim, maior
consistência e desambiguação nos dados.

Figura 75: Avaliação Antropométrica – Atual X Proposto

Também foi proposto acrescentar em todos os formulários uma seção de rodapé para
conter informações de descrição do KOS padrão, se necessário ao formulário. Por fim, não
foram analisadas e consideradas quaisquer propostas de melhoria no formulário de primeira
consulta devido ao fato de ser um formulário que não foi validado pela área especialista.
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7. Conclusão
Embora existam avanços nos padrões internacionais para especificação de PEP,
como o OpenEHR, bem como o avanço dos KOS na área de saúde, a interoperabilidade
semântica, o reúso de modelos e a qualidade de dados ainda são desafios de pesquisas em
sistemas para a área de saúde. O desenvolvimento com as tecnologias e padrões apresentados
nesta dissertação ainda é uma tarefa difícil, que requer a articulação de conceitos, processos
e ferramentas adequadas. A grande variedade de KOS Biomédicos também dificulta,
exigindo uma análise mais criteriosa na articulação das diversas tecnologias. Para lidar com
esses problemas, esta dissertação propôs o BioFrame, que é composto de um modelo
conceitual que articula KOS e tecnologias nas dimensões semântica e tecnológica, de um
processo que faz uso deste modelo conceitual e de um catálogo de ferramentas para apoiar
este processo.
A seção 7.1 faz a síntese das contribuições desta dissertação, a seção 7.2 apresenta
os trabalhos futuros, e a seção 7.3 faz as considerações finais.
7.1.

Contribuições

Os PEPs associados com padrões internacionais, organizados com um Framework de
Processo chamado de BioFrame, trazem contribuições significativas para a Ciência da
Computação e para aplicações práticas na área de saúde, mais especificamente em oncologia
pediátrica. São contribuições deste trabalho:
RSL1 – Prontuários Semânticos para o câncer: revisão sistemática da literatura
que reflete o Estado da Arte em prontuários semânticos para o câncer. Contribui com o
levantamento de modelos semânticos analisados e avaliados para o câncer.
RSL2 – KOS para o câncer infantil: revisão sistemática da literatura que reflete o
Estado da Arte em KOS Biomédicos para o câncer infantil. Constatou-se, nesta revisão, a
predominância da GO Ontology como o principal e de maior recorrência KOS Biomédico
pesquisado para o câncer infantil.
RSL3 – Ontologia Genética, NCI tesauro e câncer infantil: revisão sistemática de
estudos terciários, ou seja, somente de revisões envolvendo GO Ontology, NCI tesauro e
câncer infantil. Esta pesquisa decorreu dos resultados da revisão anterior, dada a
predominância da GO Ontology e a quantidade de resultados de pesquisa; coube verificar a
131

razão desta predominância por meio de um estudo terciário. A GO ratificou-se como
principal KOS Biomédico pesquisado quando o assunto é câncer infantil. Tal fato justificase pelas causas do câncer infantil muitas vezes terem origem na genética e na
hereditariedade. Neste levantamento, também se constatou o grande número de técnicas e de
algoritmos de Inteligência Artificial aplicáveis neste contexto que ocorreram nos resultados
desta pesquisa.
BioFrame – Modelo de Organização Dimensional do Framework BioFrame: o
BioFrame está organizado em duas dimensões, são elas: Dimensão Semântica, que contém
cinco (5) níveis semânticos: 1º nível – Prontuários/Formulários (template), 2º nível – Seção
de Prontuário (template), 3º nível – Conceitos de Prontuário (template), 4º nível – Conceitos
de KOS de Primeira Família (Arquétipos), 5º nível – Conceitos de KOS de Segunda Família
(Arquétipos); e Dimensão Tecnológica, que contém quatro (4) níveis tecnológicos: 1º nível
– Definição de Templates (XML, Json) e Interfaces (HTML5, CSS, JS), 2º nível – Descrição
dos Arquétipos ADL, 3º nível – Seleção de arquétipos usando AQL, 4º nível – Tecnologias
de desenvolvimento de PEPs e sistemas.
BioFrame – Processos para PEPs semânticos para o Câncer: o BioFrame contém
um processo composto de nove (9) atividades, sendo que a 9ª atividade é constituída de duas
(2) subatividades que definem as primeira e segunda famílias de KOS. Cada atividade do
processo BioFrame gera um artefato e perfaz suas dimensões.
BioFrame – Catálogo de Ferramentas utilizadas no BioFrame: diversas
ferramentas para apoiar as etapas do processo do BioFrame foram listadas, organizadas e
catalogadas. São mais de sessenta (60) ferramentas que vão desde o desenvolvimento para
Web e prototipação até a confecção de ADLs (disponível em: https://github.com/BioFrame).
Avaliação – Mapeamento Semântico dos Termos Relacionados: os conceitos dos
prontuários da nutrição e os termos utilizados nos mapas mentais para a formação dos
conceitos foram mapeados semanticamente analisando o conceito amplo no metatesauro
UMLS como primeira família de KOS e seus conceitos mais estritos nos KOS de segunda
família, principalmente SNOMED CT e NCI. Todo o mapeamento semântico encontra-se
no GitHub: https://github.com/BioFrame.
Avaliação – Conjunto de Mapas Mentais para desenvolvimento do conceito –
arquétipo: para compor cada arquétipo ADL, o primeiro passo é elaborar o mapa mental
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para formação do conceito e da hierarquia. Como contribuição prática, elaboraram-se todos
os mapas mentais do formulário de Avaliação Antropométrica e alguns do formulário de
Avaliação Nutricional para testar e validar os exemplos desta dissertação.
Avaliação – Conjunto de Arquétipos ADL: elaborou-se um conjunto de
Arquétipos ADL dos tipos seção e observação para definir conceitos, organizados em uma
arquitetura interoperável – Archetype Section e Archetypes Observation, do qual o Archetype
Section reúne o conjunto de conceitos mínimos, provendo interoperabilidade e reúso.
Avaliação – Análise de Reúso, Interoperabilidade e Qualidade de Dados: por
meio da organização do BioFrame, obtiveram-se vários indicadores de reúso e
interoperabilidade, bem como de melhoria de qualidade de dados.
Por fim, destaca-se o artigo “A Multidimensional Framework for Semantic
Electronic Health Records in Oncology Domain”, aceito e apresentado na WETICE 2021
(IEEE International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative
Enterprises) – trilha: Tecnologias semânticas para Informação inteligente compartilhada e
Colaboração Web – Semantic Technologies for Smart Information Sharing and Web
Collaboration. Também está prevista a escrita de um artigo com os resultados para ser
submetido a uma revista internacional indexada.
7.2.

Trabalhos Futuros

Em continuidade ao atual trabalho, pretende-se expandir o BioFrame para um
número maior de tecnologias e KOS Biomédicos, bem como a aplicação do BioFrame a
outros contextos e domínios na área de saúde.
Como próximos passos da pesquisa, estão previstos:
•

Finalização da avaliação com o Prontuário de Primeira Consulta, incluindo

avaliação com especialistas;
•

Pesquisa de apoio e automatização das atividades do framework, desde a

seleção e a classificação do dado até a escolha do tipo de dado pelo contexto em que
é aplicado. Para tanto, pretende-se utilizar técnicas de aprendizado de máquina;
•

Desenvolvimento do quarto nível técnico do BioFrame (Tecnologias de

Desenvolvimento de PEPs e Sistemas). Para tanto, deverão ser realizadas seleção e
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análise das tecnologias mais adequadas ao contexto do PEP, bem como investigação
de automações aplicáveis;
•

Implementação e desenvolvimento de sistemas PEPs em instituições de saúde

com o uso do BioFrame;
•

Avaliação de prontuários construídos com o BioFrame em longo prazo em

ambiente real de produção. Tal tarefa envolve uma pesquisa mais ampla na
implantação de PEPs, nos processos gerenciais, na conscientização de uso e nos
protocolos clínicos em instituições de saúde;
•

Por fim, destaca-se o uso dos dados produzidos pelos PEPs em sistemas de

ciência de dados em saúde.

7.3.

Considerações Finais

Esta dissertação respondeu às suas perguntas de pesquisa ao criar um framework para
modelagem de PEPs semânticos para o câncer. Tal framework foi elaborado e avaliado por
uma equipe multidisciplinar e gerou diversos artefatos que poderão ser úteis para problemas
relacionados ao reúso, à interoperabilidade semântica e à qualidade de dados em PEPs. A
dissertação gera perspectiva de novas avaliações e extensão do framework, bem como seu
uso em instituições de saúde.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – PRINCIPAIS KOS UTILIZADOS
KOS

Definição

UMLS - Sistema
Unificado de
Linguagem
Médica

inclui duas fontes de informações semânticas: o Metathesaurus e a Rede Semântica. Vários tipos de
relacionamentos hierárquicos no Metathesaurus: pai/filho e relacionamentos associativos por aproximação
semântica.
O Metatesauro possui um escopo amplo, alto nível de granularidade. A Rede Semântica é uma rede menor
de 135 tipos semânticos organizados em uma estrutura em árvore. Tipos semânticos agrupados em quinze
(15) grupos semânticos.

SNOMED CT
(Nomenclatura
Sistematizada da
Medicina –
Clínica Termos)

Formada pela fusão do SNOMED RT (Referência Terminologia) e do CTV3 do Reino Unido (Termos Clínicos
Versão 3); baseia-se em descrição lógica;
Conceitos são organizados em 19 hierarquias de nível superior, com raiz única, para capturar agrupamentos
amplos relacionados à clínica, como Conclusão Clínica, Substância, Estrutura Corporal e assim por diante.
Na hierarquia são vinculados por relacionamentos IS-A (subfunção) de tal maneira que cada hierarquia forma
um grafo acíclico direcionado (DAG).

(Pathak et al., 2011)
(Halper et al., 2007)
(Rosenbloom et al., 2009)
https://www.snomed.org/
https://www.nlm.nih.gov/healthit/sno
medct/index.html

BIOPORTAL

Portal da Web que fornece acesso a uma biblioteca de ontologias e terminologias biomédicas desenvolvidas
em Web Ontology Language (OWL), Resource Description Framework (RDF) (S), Open Format de ontologias
biológicas e biomédicas (OBO), UMLS format, Protégé frames e Rich Release Format. É uma arquitetura
orientada a serviços da Web NCBO.

https://bioportal.bioontology.org/
(Whetzel et al., 2011)

OBO Foundry

é um experimento colaborativo voluntário baseado em princípios em evolução que estendem aqueles do OBO
original, exigindo: (i) ser desenvolvido em um esforço colaborativo, (ii) usar relações comuns que são
definidas de forma inequívoca, (iii) fornece procedimentos para feedback do usuário e para identificar versões
sucessivas e (iv) ter um assunto claramente delimitado (de modo que uma ontologia dedicada à célula
componentes, por exemplo, não devem incluir termos como 'base de dados' ou 'inteiro').

(Ghazvinian et al., 2011)
http://www.obofoundry.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar
ticles/PMC2814061/

O GO é dividido em três hierarquias de termos distintos: A ontologia de componentes celulares, ontologia
da função molecular (atividade) e Ontologia do Processo Biológico.
Medical Subject Headings (MeSH), que é o dicionário de sinônimos do vocabulário da National Library of
Medicine. O MeSH consiste em conjuntos de termos que nomeiam descritores em uma estrutura hierárquica.
Desenvolvido e mantido pela National Library of Medicine, foi introduzido para categorizar e pesquisar
citações do MEDLINE.

http://geneontology.org/docs/ontolo
gy-documentation/

GO – Gene
Ontology
MESH (Medical
Subject
Headings)

ICD 10 - CID 10
(ICD 11- 2022)

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª Revisão – CID -10 (ICD
10), é uma classificação criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1992 e mantida por eles desde
então. A revisão atual do CID, CID-10, contém mais de 20.000 termos. Em 2007, a OMS iniciou o trabalho
sobre a 11ª revisão do CID (CID-11) com a missão “produzir uma classificação internacional de doenças que
esteja pronta para registros eletrônicos de saúde que servirão de padrão para comparabilidade e
comunicação científica”
A OMS está mudando radicalmente o processo de revisão, o desenvolvimento da CID-11 exigirá um processo
baseado na Web, com milhares de especialistas contribuindo, avaliando, e revisando o conteúdo em evolução
on-line.

NCIm
Metathesaurus –
Nacional Cancer
Institute
Metathesaurus
(UMLS)

O NCI Metathesaurus (NCIm) é um banco de dados de terminologia biomédica que cobre a maioria das
terminologias usadas pelo NCI para atendimento clínico, translacional e pesquisa básica e informações
públicas e atividades administrativas.
O NCIm mapeia oito milhões (8.000.000) de termos de mais de 100 fontes em três milhões e seiscentos mil
(3.600.000) conceitos biomédicos que representam seu significado. Contém a maioria das terminologias de
domínio público do Metathesaurus UMLS da National Library of Medicine, como terminologias biomédicas
criadas por ou de interesse para o NCI e seus parceiros.

NCIt Thesaurus
– Nacional
Cancer Institute
Thesaurus

O NCI Thesaurus (NCIt) fornece terminologia de referência para muitos NCI e outros sistemas. Contém
códigos exclusivos e estáveis para conceitos biomédicos; Termos preferidos, sinônimos, códigos de
pesquisa, códigos-fonte externos e outras informações; Mais de 100.000 definições textuais; Links para o
Metathesaurus do NCI e outras fontes de informação; Mais de 400.000 ligações cruzadas entre conceitos,
fornecendo definição formal baseada em lógica de muitos conceitos;

Referência/Site
(Mougin & Bodenreider, 2005)
https://www.nlm.nih.gov/research/u
mls/index.html
https://uts.nlm.nih.gov/uts/

(Hliaoutakis, 2005)
(Trieschnigg et al., 2009)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
(Nitsuwat & Paoin, 2012)
(Tanno et al., 2014)
https://icd.who.int/browse10/2010/e
n
https://www.who.int/standards/class
ifications/classification-of-diseases
https://cid10.com.br/
https://www.icd10data.com/ICD10C
M/Codes
https://ncimeta.nci.nih.gov/ncimbro
wser/
https://www.nlm.nih.gov/research/u
mls/sourcereleasedocs/current/NCI/
index.html
https://datascience.cancer.gov/reso
urces/cancer-vocabulary
https://ncithesaurus.nci.nih.gov/ncit
browser/
https://bioportal.bioontology.org/ont
ologies/NCIT
http://www.obofoundry.org/ontology/
ncit.html

...
A versão completa do arquivo encontra-se no diretório (APÊNDICE A – Principais KOS
utilizados): https://github.com/BioFrame/arqsdissertacao
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APÊNDICE B – MAPEAMENTO DE TERMOS PARA NUTRIÇÃO EM
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
Termo
Original

Termo(s)
Internacional

Código CUI

Vocabulário

Código no
vocabulário
fonte

Parte/Exemplo de Descrição
Manifestações do sistema digestivo de doenças do sistema gastrointestinal ou de
outros órgãos. (MSH)
Sinais e sintomas associados a distúrbios no sistema digestivo, que inclui estômago,
intestinos e todos os órgãos associados que auxiliam na digestão. (NCI)
Manifestações digestivas que podem ser objetivas quando observadas pelo médico,
ou subjetivas quando percebidas pelo paciente. (CSP)
Manifestações do sistema digestivo, do sistema gastrointestinal ou de outros órgãos.
(MSHPOR)

Sintomas
Gastrointestina
is

Gastrointestinal
symptom

C0426576

SNOMEDCT_US

267045008

Sintoma
Associado

Associated
symptom

C0521989

SNOMEDCT_US

102483000

NCI

C168433

Dor Abdominal

Abdominal pain /
Abdominal pain
(finding) / AP Abdominal pain

C0000737

SNOMEDCT_US

21522001

Dor Abdominal
Inferior

Lower abdominal
pain

C0232495

SNOMEDCT_US
NCI
ICD10CM

54586004
C35272
R10.30

Dor Abdominal
Superior

Upper abdominal
pain

CUI:
C0232492

SNOMEDCT_US

83132003

ICD10

R10.1

Lesão(ões)
Oral(is)

Oral lesion / Oral
lesion (finding)

C0149744

SNOMEDCT_US

1071000119
107

Local

Local disease /
Local disease
(finding) /
Localized disease /
Localized disease

C0277565

SNOMEDCT_US

74217003

The signs and symptoms present with the chief complaint. (NCI) Symptoms and signs
present with the chief complaint. (NCI)
Sensação de desconforto, angústia ou agonia na região abdominal. (MSH)
Sensação desagradável caracterizada por desconforto físico (como pontadas,
latejantes ou dores) e que se percebe como se originando no abdômen. [HPO:
probinson] (HPO)
A sensação de desconforto na região abdominal. (NCI)
Distúrbio caracterizado por uma sensação de desconforto acentuado na região
abdominal. (NCI) Desconforto na região central do corpo localizada entre o peito e a
virilha. (NCI) Sensação dolorosa na região abdominal. (NCI) Seu abdômen se estende
abaixo do peito até a virilha. Algumas pessoas chamam isso de estômago, mas seu
abdômen contém muitos outros órgãos importantes. A dor no abdômen pode vir de
qualquer um deles. A dor pode começar em outro lugar, como no peito. A dor intensa
nem sempre significa um problema sério. Nem uma dor leve significa que o problema
não é sério.
Chame seu médico se a dor leve durar uma semana ou mais ou se você tiver dor com
outros sintomas. Obtenha ajuda médica imediatamente se
Você tem dor abdominal repentina e aguda
Você também tem dor no peito, pescoço ou ombro. Você está vomitando sangue ou
tem sangue nas fezes Seu abdômen está rígido, duro e sensível ao toque. Você não
consegue evacuar, especialmente se também estiver vomitando (MEDLINEPLUS)
Sensação de desconforto, sensação ruim ou agonia na região abdominal. (MSHPOR)

Doença que está confinada a um órgão ou tecido específico e não se espalhou para
outros locais anatômicos. ... (NCI)

O arquivo com todo o mapeamento encontra-se no GitHub, no endereço:
https://github.com/BioFrame/msnutricao
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APÊNDICE C –DINÂMICA DA VALIDAÇÃO COM ÁREA ESPECIALISTA

As reuniões para validação dos dados e mapeamento semântico correto dos termos
ocorreram periodicamente entre a equipe CTI Renato Archer (Dr. Rodrigo Bonacin, Dra.
Mariangela Dametto e Elaine Figueiredo) e dois profissionais do Centro Infantil Boldrini, os
especialistas do domínio: Gustavo, farmacêutico que atua com pesquisa e desenvolvimento
e conhece vocabulários biomédicos especializados e; Lenira, Nutricionista responsável do
hospital, especializadas em nutrição para oncologia aconteceram quinzenalmente para
atualização de status e validação de Informações.
Ao longo das reuniões foram esclarecidas dúvidas e validadas informações. As
principais pautas das reuniões foram:
•

•
•
•

Apresentação e validação do uso do KOS (UMLS-UTS) para nutrição em
oncologia Pediátrica (Triagem Nutricional, Avaliação Nutricional e Avaliação
Antropométrica – Formulários Base).
Validação dos vocabulários e termos semânticos da Nutrição e sua aplicação no
domínio.
Esclarecimento de dúvidas específicas de domínio na Organização do Formulário.
Validação de Termos e Vocabulários mais adequados para o contexto da nutrição.

A equipe de especialistas verificou as terminologias e alterações nos formulários.
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APÊNDICE D – CÓDIGO ADL PARA NUTRIÇÃO
archetype (adl_version=1.4)
openEHR-EHR-OBSERVATION.dor_abdominal.v1
concept
[at0000]
-- Dor Abdominal
language
original_language = <[ISO_639-1::pt]>
description
original_author = <
["name"] = <"">
>
details = <
["pt"] = <
language = <[ISO_639-1::pt]>
purpose = <"Descrever a dor abdominal como um sintoma gastrointe
stinal">
use = <"aplicado à seção SIntomas Gastrointestinais">
misuse = <"">
copyright = <"">
>
>
lifecycle_state = <"0">
other_contributors = <"Dr. Rodrigo Bonacin", "Dra. Mariangela Dametto">
other_details = <
["MD5-CAM-1.0.1"] = <"8D94B6D4DC0DB5B8D57B70F39CF42643">
>
definition
OBSERVATION[at0000] matches {
-- Dor Abdominal
data matches {
HISTORY[at0001] matches {
-- Event Series
events cardinality matches {1..*; unordered} matches {
EVENT[at0002] occurrences matches {0..1} matches {
- Any event

Código ADL completo encontra-se no diretório:
https://github.com/BioFrame/ADLs_Nutricao
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-

APÊNDICE E – CÓDIGO AQL CONSULTA DE DOR ABDOMINAL COM SINTOMAS RELACIONADOS
-Exemplo de código AQL que representa a busca da DOR ABDOMINAL com sintoma associado, retornando todos os Códigos do
SNOMED
SELECT
o/data[at0004]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0006]/value/magnitude,
o/data[at0004]/events[at0002]/data[at0005]/items[at0007]/value/magnitude
]
EHR [ehr_id/value='AvaliacaoNutricional']
CONTAINS SECTION [openEHR-EHR-SECTION.AvaliacaoNutricional.v1]
CONTAINS COMPOSITION [openEHR-EHR-COMPOSITION.SintomaGastrointestinal.v1]
CONTAINS OBSERVATION [openEHR-EHR-OBSERVATION.dor_abdominal.v1]
WHERE
at0005/value='Sintoma Associado' AND at0006/value='SIM'
data/items/value/defining_code matches { terminology://snomed-ct/hierarchy?rootConceptId= * }

Demais consultas no diretório: https://github.com/BioFrame/AQLsNutri

153

APÊNDICE F – CATÁLOGO DE FERRAMENTAS BIOFRAME

Có
dig
Ferrame
o
Atividade nta
9 1e7

Catálogo de Ferramentas possíveis de serem utilizadas para o desenvolvimento do BioFrame
Dimensão Lista de
Uso na Atividade Nível da
Atividades do Processo SUMÁRIO
Características
Link
Participação
Atividade
BioFrame - Como Aplicar

xmlgrid

14 1, 2, 7 e 8

Extensão para
codificação ADL e
NEDAP
AQL no VSCode
Editor de
Arquétipos
desenvolvido pela
Archetype Ocean Informatics
Editor
para o OpenEHR

Plataforma
Educacional On
Line para
Desenvolvimento
IDE Microsoft
gratuita para uso
pessoal e não
comercial
Extensão de
código com
suporte de edição
ADL e AQL.
Gera Arquétipos
ADL 1.4
Windows e a
licença e da
Mozilla MPL

... ...

...

...

10 1 e 2

12 1, 2, 7 e 8

13 7 e 8

Replit

IDE On Line de
Códigos e Scripts

VSCODE

IDE para
codificação

...

https://xmlgrid.net/

Editor XML On Line

1º e 2º Níveis Técnico

https://replit.com/

Para edição de linguagem
de marcação e scripts web.

1º Nível Técnico

Definição de Template - Atividades
01 e 07

Para codificação, template,
https://code.visualst arquétipos e linguagem de
udio.com/
consulta de arquétipos.

Definir Templates e Analisar
Prontuários - ATIVIDADE 01 e 02
Definir Templates, Analisar
Prontuários, Codificar Arquétipos
1º, 2º, 3º e 4º e descrever consultas AQL Níveis - Técnico Atividades 01, 02, 07 e 08

https://openehr.org Extensão vinculada ao VS
/downloads/modelli Code que permite a
ngtools/
codificação ADL e AQL

2º e 3º Níveis técnico

Definir Arquétipos e Consultas Atividades 07 e 08

https://openehr.org
/downloads/modelli
ngtools/
Editor de Arquétipos

2º Nível Técnico

Definição de Arquétipos e
Templates

...

...

...

...

Catálogo completo Disponível em: https://github.com/BioFrame/Catalogo
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