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RESUMO 

 

Objetivos: Desenvolvimento de um referatório semântico de objetos de 

aprendizagem relacionados à Doença Renal Crônica destinado para profissionais de 

Atenção Primária à Saúde. Métodos: Modelagem de uma ontologia e utilização do 

padrão Resource Description Framework (RDF) para representar informações sobre 

a Doença Renal Crônica e metadados de objetos de aprendizagem, respectivamente, 

de maneira legível e processável por máquinas. Resultados: Referatório capaz de 

evidenciar conceitos relacionados à Doença Renal Crônica e de gerenciar e fornecer 

acesso a um acervo de objetos de aprendizagem categorizados de acordo com estes 

conceitos e descritos por metadados que expõem suas características. Conclusão: 

O fornecimento de sentido semântico para recursos digitais relacionados à saúde 

facilita a padronização, recuperação e compartilhamento de informações relacionados 

a um domínio particular da saúde e permite subsidiar um processo de 

autoaprendizagem suportado por Representação do Conhecimento e Raciocínio. 

Palavras-chave: Representação do Conhecimento, Ontologia, Objetos de 

Aprendizagem, Informática em Saúde, Softwares Educacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Goal: Development of a semantic referatory of learning objects related to Chronic 

Kidney Disease aimed at primary health care. Methods: Ontology modeling and use 

of Resource Description Framework (RDF) standard to represent, respectively, 

Chronic Kidney Disease information and metadata of learning objects, in a legible and 

machine processable way. Results: A referatory capable of making evident concepts 

related to the Chronic Kidney Disease and manage and permit access to a learning 

objects collection categorized by these concepts and described by metadata that 

exposes their characteristics. Conclusion: Permitting semantic sense to digital 

resources related to health facilitates standardization, retrieval and sharing of 

information related to a particular health domain and allows support to a process of 

self-learning based on Knowledge Representation and Reasoning.  

Keywords: Knowledge Representation, Ontology, Learning Objects, Health 

Informatics, Educational Software 
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Capítulo 

1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

Qualquer área do conhecimento é um campo complexo de estudo que exige 

uma variedade de capacidades de seus profissionais. Na medicina, mais 

especificamente na subárea Nefrologia, por exemplo, a compreensão do modelo 

conceitual de iniciação e progressão da Doença Renal Crônica (DRC) e a capacidade 

de adoção de medidas nefroprotetoras em pacientes permitem inserir profissionais de 

Atenção Primária à Saúde (APS) na prevenção da DRC, oferecendo também grandes 

oportunidades de intervenção na progressão da doença quando o paciente se 

encontra nos estágios iniciais (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011).  

A necessidade de inserção de profissionais de APS na prevenção é resultante 

do fato do curso da Doença Renal Crônica (DRC) ser frequentemente assintomático 

(KDOQI, 2002), pelos menos até que atinja seu estágio avançado, e do cenário 

promovido pelos serviços de saúde que colocam o profissional de APS como o de 

primeiro contato de usuários que buscam estes serviços (PENA et al.,2012). 

Como atendem os problemas de saúde mais frequentes da população, ter a 

capacidade de conhecer o grupo de risco e detectar os indicadores da DRC permite 

que estes profissionais sejam capazes de tomar medidas com o objetivo de impedir 

ou interromper a progressão da doença, principalmente em seus estágios iniciais, 

permite também encaminhar para o atendimento nefrológico, quando a doença está 

em estágio avançado, impedindo que a doença progrida para último estágio, que 

provoca a falência funcional renal e a necessidade de terapia de substituição renal 

(TRS), por exemplo, hemodiálise (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007; BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010; BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 
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O grande problema é que cada vez mais pacientes com DRC atingem o último 

estágio da doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013), o que é 

provocada, entre outros fatores, pela falta de monitoramento dos indicadores de DRC 

e consequente encaminhamento tardio de pacientes para o atendimento nefrológico, 

que é geralmente resultado da escassez de informações por parte dos profissionais 

de APS sobre a DRC. (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007). 

Com a crescente adição de tecnologias da informação na área da saúde, o 

campo da educação médica foi beneficiado com diferentes abordagens educacionais 

capazes, por exemplo, de disponibilizar informações da área médica, simular 

experiências clínicas e promover a educação médica continuada (CARDOSO, 1998; 

SABBATINI, 1998). 

A Representação do Conhecimento, por sua vez, é uma subárea da Inteligência 

Artificial que permite atender as várias necessidades de um processo de 

aprendizagem. Como se preocupa com a estruturação padronizada do conhecimento 

de forma a torná-lo suscetível ao processamento automático por máquina (RUSSEL; 

NORVING, 2004), um modelo de representação do conhecimento fornece ao 

computador a capacidade de raciocinar sobre o conhecimento de um domínio e 

subsidiar o processo de autoaprendizagem de um usuário, recomendando leituras, 

respondendo dúvidas, propondo atividades, etc. (BITTENCOURT et al., 2007; 

BITTENCOURT, 2006). 

Neste contexto, a utilização de modelos de representação do conhecimento em 

abordagens educacionais voltadas para a área da saúde permite a construção de 

ferramentas inteligentes para auxiliar na formação e capacitação de profissionais 

dessa área.  

No caso da especialidade da Nefrologia, a Doença Renal Crônica, ferramentas 

educativas podem ser um valioso instrumento para compartilhar o conhecimento de 

nefrologistas com profissionais de APS, principalmente se for capaz de fornecer 

informações sobre diagnóstico, tratamento, indicadores da doença e medidas de 

prevenção (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007). 
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1.2 Motivação 

Frente a necessidade de fornecer informações sobre a DRC para profissionais 

de APS, alguns autores realizaram estudos com objetivo de especificar e descrever 

as informações sobre a DRC que são necessárias para a inclusão destes profissionais 

nesta especialidade da Nefrologia (SANTOS et al., 2012; BASTOS; KIRSZTAJN; 

2011; PAIGE; NAGAMI; 2009).  

No contexto da Inteligência Artificial, Ontologia é uma técnica de 

Representação do Conhecimento que permite a descrição de um domínio a partir de 

um vocabulário específico, de um conjunto de afirmações explícitas sobre o 

significado das palavras do vocabulário e da indicação de como este vocabulário está 

inter-relacionado (BREITMAN, 2005; CAMPOS, 2003). Esta técnica permite, portanto, 

a modelagem do domínio da Doença Renal Crônica a partir de conceitos necessários 

para capacitação de profissionais de APS, tornando este domínio passível de 

processamento automático por máquina. 

Além disso, já existem uma série de materiais educacionais, relacionados a 

Doença Renal Crônica, armazenados em diferentes repositórios na Web 

(REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014; SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS, 2014; PORTAL DOMÍNIO 

PÚBLICO, 2014). Chamados de objetos de aprendizagem (BARKER, 2005), estes 

materiais estão disponíveis em diferentes formatos (vídeo, texto, apresentações em 

slide, etc.) e são associados a informações descritivas (metadados). 

A Web Semântica (BERNERS-LEE, 2001) fornece o padrão RDF (Resource 

Description Framework) capaz de representar metadados no formato de sentenças 

sobre propriedades de recursos na Web, de maneira legível e processável por 

máquinas (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2014).  

Em razão dos fatores apresentados, este trabalho de mestrado optou pela criação 

de um referatório semântico de objetos de aprendizagem relacionados à Doença 

Renal Crônica. Um referatório é responsável por fornecer acesso a informações 

(metadados) que descrevem recursos disponíveis na Web e, consequentemente, 

referenciam os repositórios que detêm estes recursos. Pode ser considerado 

semântico quando gerencia informações passíveis de processamento automático.  
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Com uma interface web, a principal função do referatório é apontar para (listar) 

objetos de aprendizagem sobre a DRC que estão dispersos em diferentes repositórios 

existentes na Web. Para isto, conta com uma base de conhecimento composta por 

metadados de cento noventa e três (193) objetos de aprendizagem descritos no 

padrão RDF (é de responsabilidade dos metadados provê informações sobre a 

localização efetiva dos objetos). Além disso, é capaz de disponibilizar informações, 

estruturadas em uma ontologia, que evidenciam conceitos relacionados à DRC que 

são indispensáveis para que o profissional de APS conheça a definição e classificação 

da doença, consiga observar os indicadores e aplicar as medidas nefroprotetoras 

correspondentes em pacientes que eles assistem. 

 

1.3 Objetivo Geral 

Frente a necessidade de fornecer informações sobre a Doença Renal Crônica 

para profissionais de Atenção Primária à Saúde com a finalidade de inseri-los na 

prevenção da doença, este trabalho de mestrado tem como objetivo geral a criação 

de um referatório baseado em semântica para objetos de aprendizagem relacionados 

à DRC.  

As principais funções deste referatório são apontar para (listar) objetos de 

aprendizagem sobre a DRC que estão dispersos em diferentes repositórios existentes 

na Web e disponibilizar informações que evidenciam conceitos relacionados à DRC 

que são indispensáveis para motivar a autoaprendizagem do profissional de APS.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

Para alcançar o Objetivo Geral, este trabalho de mestrado possui os seguintes 

objetivos específicos: 

Objetivo 1: Aquisição do conhecimento relacionado à DRC que é de interesse 

deste trabalho e está descrito em artigos científicos, ou seja, definição da 

doença, formas de diagnóstico, estágios, fatores de risco e medidas 

nefroprotetoras para cada estágio e fatores de risco abordados. 
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Objetivo 2: Modelagem de uma ontologia para representar o conhecimento do 

domínio relatado no Objetivo 1, com a finalidade de fornecer ao computador a 

capacidade de representar, raciocinar e compartilhar informações sobre DRC. 

Objetivo 3: Seleção de repositórios de objetos de aprendizagem relacionados 

à DRC. 

Objetivo 4: Extração de metadados de objetos de aprendizagem, dispostos 

nos repositórios selecionados no Objetivo 3, para representar estes elementos 

descritivos semanticamente com a finalidade de torná-los passíveis de 

processamento automático por máquina. Além de armazená-los em um banco 

de dados e, a partir do conteúdo deles, categorizar os objetivos de 

aprendizagem de acordo com os conceitos da DRC modelados na ontologia.  

Objetivo 5: Construção de um framework para listar os objetos de 

aprendizagem categorizados de acordo com os tópicos do Objetivo 1 e 

disponibilizar as informações sobre a DRC que estão estruturadas na ontologia. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho de mestrado será apresentado em nove capítulos. Neste 

Capítulo, os tópicos abordados foram a contextualização do tema, motivação para o 

desenvolvimento do trabalho, objetivo geral e objetivos específicos. 

O Capítulo 2 apresenta modelos de representação do conhecimento 

(ontologias e padrões de metadados) com a capacidade de descrever 

conceitualmente uma área de conhecimento e recursos disponíveis na Web com o 

objetivo de torná-los suscetíveis ao processamento automático por máquina. Outro 

enfoque do capítulo é a discussão sobre a inserção de tecnologias da informação na 

área da saúde, mais especificamente, na educação médica, especificando como 

modelos de representação do conhecimento podem ser úteis ao método de 

aprendizagem utilizado por estas tecnologias. Por fim, o capítulo descreve a doença 

renal crônica, domínio escolhido para este trabalho de mestrado, e faz uma análise 

sobre a importância de iniciativas educacionais para inserir profissionais de atenção 

primária na prevenção da doença renal crônica. 
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O Capítulo 3 apresenta programas e sistemas educacionais que visam o ensino 

da Nefrologia no âmbito nacional e internacional. Como estes programas e sistemas 

são responsáveis pela gestão do conhecimento contido em diferentes bases de dados 

ou em recursos de diferentes formatos, o capítulo evidencia este problema e destaca 

as vantagens do emprego de ontologias para a gestão de conhecimento, através da 

apresentação de artigos que utilizam ontologias com propósitos educacionais em 

programas ou sistemas da área da saúde. 

O Capítulo 4 descreve o processo de engenharia de conhecimento, utilizado 

por este trabalho de mestrado, para representação de um subdomínio da Doença 

Renal Crônica (definição, formas de diagnóstico, estágios, fatores de risco e medidas 

nefroprotetoras para cada estágio e fatores de risco abordados) em uma ontologia que 

permita o compartilhamento e o reuso de informações por parte do referatório 

desenvolvido por este trabalho para capacitar profissionais de Atenção Primária à 

Saúde nos cuidados de pacientes com Doença Renal Crônica.  

Já o Capítulo 5 descreve os processos, utilizados por este trabalho de 

mestrado, para a seleção, extração, representação semântica, armazenamento e 

anotação de objetos de aprendizagem, com a finalidade de criar uma base de 

conhecimento constituída de objetos cujo conteúdo intelectual está relacionado com 

a DRC. 

Para prover conhecimento sobre a Doença Renal Crônica, portanto, este 

trabalho de mestrado estruturou uma base de conhecimento formada por uma 

ontologia e por um conjunto de objetos de aprendizagem. O Capítulo 6 aborda as 

formas de raciocínio sobre cada um dos componentes da base de conhecimento, com 

a finalidade de fornecer informações para o referatório desenvolvido por este trabalho. 

O Capítulo 7 apresenta as funcionalidades do EducaDRC, que é o referatório 

semântico de objetos de aprendizagem relacionados à Doença Renal Crônica 

desenvolvido por este trabalho de mestrado. 

O EducaDRC é um software educacional que funciona como um referatório de 

objetos de aprendizagem. Porém, diferente de um referatório comum que apenas 

armazena os metadados de objetos dispostos em diferentes lugares da Web, o 

EducaDRC também gerencia conteúdo acerca do domínio da DRC, a partir de uma 

ontologia, e permite ao usuário interagir com este conteúdo. Portanto, O Capítulo 8 

estuda duas formas diferentes de validação: a validação do EducaDRC como um todo 
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e a validação a partir de duas perspectivas, que são o conteúdo estruturado pela 

ontologia e a classificação de objetos de aprendizagem. 

O Capítulo 9 aborda os resultados obtidos, as principais contribuições e as 

diretrizes futuras desta pesquisa. 
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Capítulo 

2 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo apresenta modelos de representação do conhecimento 

(ontologias e padrões de metadados) com a capacidade de descrever 

conceitualmente uma área de conhecimento e recursos disponíveis na Web com o 

objetivo de torná-los suscetíveis ao processamento automático por máquina. Outro 

enfoque deste capítulo é a discussão sobre a inserção de tecnologias da informação 

na área da saúde, mais especificamente, na educação médica, especificando como 

modelos de representação do conhecimento podem ser úteis ao método de 

aprendizagem utilizado por estas tecnologias. Por fim, este capítulo descreve a 

doença renal crônica, domínio escolhido para este trabalho de mestrado, e faz uma 

análise sobre a importância de iniciativas educacionais para inserir profissionais de 

atenção primária na prevenção da doença renal crônica. 

 

2.1 Representação do Conhecimento 

 Os seres humanos possuem diferentes maneiras de identificar e fornecer 

significado aos fenômenos que ocorrem ao seu redor. Depois de ser observado, um 

fenômeno é interpretado de acordo com a experiência, as crenças, os valores e o 

conhecimento que foram adquiridos pelo sujeito observador ao longo dos anos.  

 Um dos principais paradigmas da “representação do conhecimento” no 

contexto da IA é: “Como transmitir o conhecimento do mundo para um robô ou outro 

sistema computacional, dando-lhe a capacidade adequada de raciocínio, de modo que 

este conhecimento possa ser utilizado para permitir ao sistema identificar, atribuir 

significado e explorar os fatores existentes em seu ambiente?” (BRACHMAN, 1990). 
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Para fornecer o conhecimento para um software, é necessário escolher uma 

maneira de representá-lo. Uma representação de uma situação é a tradução desta 

situação em um sistema, que compreende não só um vocabulário que dá nomes às 

coisas e às relações, mas também as operações que podem ser realizadas sobre elas, 

e os fatos e restrições acerca dessas coisas. Assim, os principais elementos de uma 

representação são a informação que está explicitada e a forma em que está 

fisicamente codificada (ROVER, 2001).  

Segundo Davis et al.  (1992), a definição de representação do conhecimento 

pode ser estendida a partir de aspectos relativos aos propósitos da representação: 

 Uma representação de conhecimento cria uma referência de um mundo 

específico e permite raciocinar sobre ela, em vez de agir sobre o mundo;  

 Uma representação de conhecimento permite descrever coisas sobre o mundo; 

 Diante da complexidade do mundo real, a representação é constituída por um 

conjunto de decisões sobre como e o que ver do mundo, uma vez que modela 

alguma parte do mundo em detrimento de outras; 

 Uma representação é motivada por alguma percepção de como as pessoas 

argumentam ou por alguma crença sobre o que significa raciocinar de forma 

inteligente. O raciocínio inteligente permite a descoberta de novos fatos a partir 

de fatos já conhecidos; 

 Uma representação de conhecimento torna informações sobre o mundo 

passíveis de processamento automático por máquinas. 

Segundo Russel e Norving (2004), a escolha da representação tem maior 

influência em domínios complexos (por exemplo, compras na internet) do que em 

domínios em miniatura, onde é fácil criar um vocabulário consistente. Pesquisas atuais 

corroboram com esta ideia e sustentam que é inútil considerar uma representação, 

sem considerar o raciocínio que será realizado sobre a mesma. Como resultado, a 

área de “Representação de Conhecimento” tem sido padronizada para 

“Representação de Conhecimento e Raciocínio” (BRACHMAN, 1990).   

 

2.1.1 Metodologias Tradicionais para Representação do Conhecimento 

Desde os anos formativos da Inteligência Artificial, pesquisas em representação 

do conhecimento são direcionadas por duas abordagens ou metodologias tradicionais.  
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 A primeira, proposta por McCarthy (1968), adapta os problemas de IA a um 

mundo sistematizado da lógica simbólica. Nesta abordagem, as entidades do mundo 

a ser modelado são representadas por símbolos no mundo da representação. Os 

símbolos são padrões físicos e podem ocorrer como componentes de uma expressão 

ou estrutura de símbolos.  

 A expressão é composta de diversos símbolos relacionados que, por sua vez, 

correspondem a relações do mundo a ser representado. O sistema também conta com 

processos que operam sobre expressões com a finalidade de produzir outras 

expressões: processos de criação, modificação, reprodução e destruição (ROVER, 

2001). 

          Dessa forma, uma representação é satisfatória quando há a existência de uma 

correspondência, um para um, entre os símbolos do mundo da representação e as 

entidades do mundo a ser representado, e quando há uma relação no mundo da 

representação para cada relação simples existente no mundo a ser representado 

(ROVER, 2001). 

Conhecida como declarativa, esta abordagem aproveita-se do fato da maior 

parte do conhecimento cotidiano das pessoas ser declarativo, pois representa 

simplesmente afirmações ou fatos sobre o mundo real. Por exemplo, “João comprou 

um carro ” é uma típica afirmação declarativa que pode ser descrita pelo predicado 

“COMPRAR (João, carro) ” em lógica de primeira ordem. Por este motivo, McCarthy 

(1968) afirma que a mente é uma lógica assimilável ao tratamento por computador, já 

que é possível reduzir qualquer conhecimento a uma descrição simbólica (CÂMARA, 

2001; DAVIS; SHROBE; SZOLOVITS, 1993). 

 Para Rich (1998), a representação declarativa apresenta vantagens do ponto 

de vista computacional: 

 Cada fato precisa ser armazenado uma única vez, independente do contexto e 

da maneira que é utilizado. 

 Novos fatos podem ser acrescentados ao modelo de representação, sem 

mudar outros fatos e procedimentos.  

 Apresentada por Minsky (1968), a segunda abordagem é conhecida como 

abordagem procedimental. Resultante da observação do comportamento humano, a 

abordagem procedimental descreve as atividades do cérebro humano a partir de 
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“frames”. Para exemplificar, Minsky utiliza a seguinte abstração: Sempre que um 

indivíduo encontra uma nova situação (ou faz uma alteração substancial em um ponto 

de vista), ele seleciona da memória uma estrutura chamada “frame”, que deverá ser 

adaptado de acordo com a nova realidade apresentada. Um frame descreve uma 

situação como, por exemplo, estar em uma sala de estar ou ir a uma 

festa de aniversário (DAVIS; SHROBE; SZOLOVITS, 1993). 

Em outras palavras, a representação procedimental compreende a descrição 

de "como fazer" tarefas e "como proceder" em determinadas situações. Reflete um 

processo incremental, ou um conjunto de passos, a fim de dar conselhos, diagnosticar 

problemas, ou encontrar soluções.  Este tipo de conhecimento é usualmente 

representado em um conjunto de regras ou árvores de decisão (CÂMARA, 2001; 

DAVIS; SHROBE; SZOLOVITS, 1993). 

Dentre as principais vantagens da utilização da representação procedimental 

incluem-se (RICH, 1988): 

  A facilidade em representar o conhecimento de como fazer as coisas.  

 A facilidade em representar o conhecimento heurístico de como fazer 

eficientemente as coisas. 

  A facilidade em representar o conhecimento que não se enquadra dentro de 

muitos esquemas declarativos simples como, por exemplo, o raciocínio 

probabilístico.  

 Fazendo uma análise comparativa, pode se afirmar que a primeira abordagem, 

defendida por McCarthy (1968), acredita que todos os processos de conhecimento 

humanos são ou podem ser concebidos em termos puramente lógicos, portanto, 

sustenta a ideia de que a melhor maneira de resolver problemas do mundo real é 

projetar programas de computador para raciocinar de acordo com linguagens bem 

definidas da lógica matemática. Por outro lado, Minsky (1968) disponibiliza uma 

combinação de ferramentas e métodos que podem descrever as atividades do cérebro 

humano a partir de interações com situações e tarefas. Apesar das divergências, as 

duas abordagens defendem que os computadores devem, de uma maneira ou de 

outra, “conhecer” muito do que cada ser humano conhece sobre o mundo e sobre os 

organismos, naturais ou artificiais, que nele habitam (ISRAEL, 1983).  
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 De uma maneira geral, a forma correta a ser empregada dependerá do próprio 

conhecimento a ser representado e de sua utilização pretendida. Na prática, a maioria 

das representações emprega uma combinação destas duas abordagens. 

 

2.1.2 Conhecimento baseado no Senso Comum e Especializado 

 Em termos de conteúdo, o conhecimento é baseado no senso comum ou 

especializado. O conhecimento baseado no senso comum está relacionado com o 

conhecimento geral que nos permite sobreviver no mundo real, e entender e reagir 

com flexibilidade diante de situações novas. Para modelá-lo, torna-se necessário 

coletar afirmações válidas sobre o mundo, uma coleção de informações que inclua o 

que as pessoas sabem, e que permita a ação de inferências lógicas sobre questões 

“não especialistas”, inferências que seriam as mesmas que as pessoas fariam sobre 

essas questões (WILD et al., 2011). No caso do conhecimento especializado, há a 

exigência de um maior conhecimento do objeto de estudo. 

 O conhecimento do especialista sobre o mundo é de dois tipos: público e 

privado (HAYES-ROTH, 1983). O conhecimento público ou concreto envolve 

definições publicadas, situações e teorias compartilhadas entre os especialistas da 

área e que estão publicamente disponíveis, podendo ser obtidas facilmente em 

manuais, relatórios, documentos e estudos de caso. Por outro lado, o conhecimento 

privado ou abstrato está relacionado com o conhecimento que somente especialistas 

possuem sobre uma determinada área de interesse. Este conhecimento é obtido 

durante anos de treinamento na solução de problemas da área e geralmente 

desenvolvido através da intuição (ROVER, 2001). 

 Neste contexto, o engenheiro de conhecimento faz a aquisição do 

conhecimento através de especialistas e de toda literatura da área. Depois, faz a sua 

formalização utilizando, para isto, algum tipo de representação do conhecimento. Esta 

escolha dependerá do tipo de conhecimento a representar e de como será aplicado. 

O conhecimento adquirido deve ser representado apropriadamente, de tal forma que 

possa ser interpretado ou processado. É necessário, portanto, adotar uma forma de 

representação do conhecimento e um tipo de programação compatível com a mesma 

(ROVER, 2001). 
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Frente as novas necessidades informacionais emergentes em decorrência do 

aumento exponencial do volume de informações disponibilizadas em meio digital, 

ontologias apresentam-se como uma nova categoria dentre os modelos de 

representação, buscando favorecer uma evolução na forma de organizar e 

representar informações. 

 

2.2 Ontologia 

A palavra ontologia tem origem no grego ontos (ser) e logos (palavra). A 

formulação clássica de Aristóteles define a ontologia como estudo do ser enquanto 

ser, o caracterizando a partir de sua natureza comum que é inerente a todos e a cada 

um dos seres. Dessa forma, enquanto disciplina da área de Filosofia, o objetivo da 

ontologia é o fornecimento de sistemas de categorização para organizar a realidade, 

fazendo uma distinção entre o estudo do ser e o estudo de vários tipos de seres vivos 

existentes no mundo natural (BREITMAN, 2005). 

No âmbito da representação do conhecimento, o termo ontologia tem sua 

origem em estudos apresentados no início da década de 1990 na área de Ciência da 

Computação, mais especificamente na subárea de Inteligência Artificial (IA), em 

projetos voltados para a organização de bases de conhecimento. 

A definição de ontologia de Gruber (1993) é a mais frequentemente identificada 

no domínio da representação do conhecimento. Ele afirma que ontologia é uma 

especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada.  

Breitman (2005) faz uma análise de cada termo que compõe a definição 

sugerida por Gruber. Em sua interpretação, conceitualização representa um modelo 

abstrato de algum fenômeno que identifica os conceitos relevantes para o mesmo; 

explícita significa que os elementos e suas restrições estão claramente definidos; 

formal significa que a ontologia deve ser passível de processamento automático, e 

compartilhada reflete a noção de que uma ontologia captura conhecimento 

consensual, aceito por um grupo de pessoas. 

Para Campos (2003), no contexto da área de Ciência da Computação, as 

ontologias são artefatos de engenharia formados por um vocabulário específico 

utilizado para descrever um certo domínio e um conjunto de afirmações explícitas 
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sobre o significado das palavras do vocabulário, podendo ser consideradas como 

modelos de representação do conhecimento.  

Geralmente, modelos de representação são elaborados a partir de um dos dois 

métodos de raciocínio: o método dedutivo ou método indutivo. O método indutivo é 

utilizado para modelos que partem de conceitos individuais de um determinado 

domínio para se alcançar os conceitos gerais. Já o método dedutivo é ideal para 

modelos que realizam abstrações e pensam primeiramente no domínio e nos 

conceitos gerais, para depois alcançarem os conceitos individuais e suas relações 

(CAMPOS, 2004). 

A ontologia formal utiliza o método indutivo. O processo é iniciado com a 

descrição bastante específica de elementos de um domínio, desde sua identidade até 

a sua dependência com outros elementos. O objetivo da ontologia, portanto, é a 

elaboração de instrumentos que possibilitem descrever, conceitualmente, os 

elementos de um domínio (CAMPOS, 2004).   

O consórcio W3C (LEE et al., 2012) coloca que ontologias devem prover 

descrições para os seguintes tipos de conceito: 

 Classes (ou “coisas”) nos vários domínios de interesse, 

 Relacionamentos entre essas “coisas”, 

 Propriedades (ou atributos) que essas “coisas” devem possuir. 

Além da capacidade de descrever conceitualmente um domínio específico, a 

expressividade semântica das ontologias reside na possibilidade de inferência sobre 

seu próprio conteúdo.  

Uma ontologia representa uma linguagem formal para definição explícita de 

conceitos de um domínio, e métodos de raciocínio são utilizados com a finalidade de 

inferir informações implícitas na estruturação deste domínio. A estruturação do 

domínio é definida através de propriedades e relacionamentos dos conceitos 

modelados. Os métodos de raciocínio, também conhecidos como processos de 

inferência, diminuem o esforço de representação redundante, já que é possível inferir 

novas informações baseadas nas informações já existentes (WANG et al., 2004). 

 Raciocinadores computacionais ou motores de raciocínio (reasoners) são os 

responsáveis por realizar operações lógicas aplicadas sobre o conhecimento 
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modelado na ontologia, com a finalidade de executar regras que buscam alcançar 

respostas a um processo de inferência (WANG et al., 2004). 

 

2.3 Representação de Recursos Informacionais presentes em Ambientes 

Digitais 

Em paralelo ao aumento exponencial da quantidade de informação disponível 

no ambiente digital, cresce a necessidade de desenvolvimento de métodos 

adequados para representação e organização de recursos informacionais neste 

ambiente. 

Neste contexto, destaca-se o projeto da Web Semântica. A Web Semântica 

representa uma série de modelos, propostos por pesquisadores de Inteligência 

Artificial, com a finalidade de organizar e representar a informação na Web. A ideia 

central é atribuir significado (sentido) aos conteúdos publicados na Web, de modo que 

sejam perceptíveis tanto pelo humano como pelo computador (BREITMAN, 2005; LEE 

et al., 2012; BERNERS-LEE, 2001). 

Com relação aos recursos informacionais digitais, a Web Semântica propõe a 

utilização de metadados para descrevê-los a partir de suas principais características. 

Metadados são definidos, sob a perspectiva da Web Semântica, como informações 

para web que podem ser compreendidas por máquinas (WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM (W3C), 2016).  

O Padrão de metadados Dublin Core (THE DUBLIN CORE METADATA 

INITIATIVE, 2014), por exemplo, é utilizado em larga escala por fornecer um conjunto 

simplificado de elementos que pode ser utilizado na descrição de recursos em áreas 

multidisciplinares. 

O Dublin Core (DC) foi desenvolvido pelo DCMI (Dublin Core Metadata 

Initiative), que é uma organização dedicada a promover e a difundir o uso de padrões 

de metadados interoperáveis. Busca descrever as características de qualquer tipo de 

recurso digital a partir de quinze elementos/atributos (descritos no Quadro 1), 

aumentando sua visibilidade diante de motores de busca e sistemas de recuperação.  

Além dos quinze elementos/atributos recomendados, mas não obrigatórios, no 

processo de descrição de recursos digitais, o Dublin Core permite a utilização de 

elementos opcionais ou qualificadores. Funcionam como uma especialização dos 
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quinze elementos/atributos originais e são determinados pelas necessidades de 

descrição de cada recurso digital. 

Quadro 1 – Elementos/Atributos do padrão Dublin Core  

 

Nomenclatura oficial do 

elemento/atributo 

 

Tradução para o português 

 

Descrição do elemento/atributo 

 

Title 

 

Título 

 

 Título do recurso. 

 

Creator 

 

Criador 

 

Entidade ou pessoa apontada como a 

principal responsável pela elaboração 

do conteúdo do recurso. 

 

Subject 

 

Assunto 

 

Assunto referente ao conteúdo do 

recurso. 

 

Description 

 

Descrição 

 

Descrição sobre o conteúdo do 

recurso. 

 

Publisher 

 

Editora/Editor 

 

Instituição responsável pela difusão do 

recurso. 

 

Contributor 

 

Colaborador / Contribuição 

  

Entidade ou pessoa responsável pela 

contribuição ao conteúdo do recurso. 

 

Date 

 

Data 

 

Data associada a um evento no ciclo de 

vida do recurso. 
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Type 

  

Tipo de Recurso 

 

A natureza ou gênero do conteúdo do 

recurso. 

 

Format 

 

Formato / Descrição Física 

 

Descrição física ou digital do recurso. 

 

Identifier 

 

Identificador 

 

Identificação não ambígua do recurso 

dentro de um determinado contexto. 

 

Source 

 

Fonte / Catálogo 

 

Uma referência para um outro recurso 

que tenha dado origem ao presente 

recurso. 

 

Language 

 

Linguagem / Idioma 

 

Idioma do conteúdo intelectual do 

recurso. 

 

Coverage  

 

Cobertura 

 

Extensão ou cobertura espaço – 

temporal do conteúdo do recurso. 

 

Rights 

 

Direitos / Condições de 

Acesso 

 

Informações sobre os direitos do 

recurso e de seu uso. 

 

Relation 

 

Informação Relacionada 

 

Uma referência a um recurso 

relacionado  

Fonte: (THE DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE, 2014). 

Segundo Breitman (2005), o Dublin Core é um padrão bastante simples, como 

pode ser observado pelo grupo básico de elementos que o compõem. Sua 

simplicidade é, ao mesmo tempo, um ponto forte, pois permite a disseminação e a 
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utilização em larga escala, e sua maior fraqueza, pois não acomoda uma semântica 

mais expressiva. 

Uma das características principais da Web Semântica é que qualquer recurso 

na Web é identificado através de uma URI (Uniform Resource Identifier), conjunto de 

caracteres que informa a localização do recurso e/ou o nome que permite distingui-lo 

de todos os outros recursos (KOIVUNEN; MILLER, 2001).  Outra característica 

importante da Web Semântica é que, diferentemente do que acontece na Web atual, 

os links são capazes de fornecer informações para máquinas. Embora a Web atual, 

também conhecida como Web Sintática, esteja estruturada a partir de recursos e links, 

estes últimos são compreensíveis apenas para seres humanos, não identificando 

quais são os tipos de relações existentes entre os recursos interligados (MILLER, 

2015), conforme pode ser visto na Figura 1. 

Figura 1 – Comparação entre a estruturação de links e recursos na Web Sintática e Web 

Semântica 

 

Fonte: Tradução e Adaptação Própria da Figura proposta por (MILLER, 2015) 

No contexto da Web Semântica, o padrão RDF (Resource Description 

Framework) é uma linguagem declarativa que fornece uma forma de representar 

metadados no formato de sentenças sobre propriedades e relacionamentos entre 

recursos na Web (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2014). O objetivo do 

padrão RDF é representar metadados de recursos Web de maneira legível e 

processável por máquinas (BREITMAN, 2005). 
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Uma sentença RDF é baseada em três componentes: recurso, propriedade e 

valor. Estes componentes também podem ser compreendidos como sujeito, predicado 

e objeto, respectivamente. 

Qualquer entidade da Web que possui uma URI é definida como recurso. Por 

exemplo, a URI localizada na elipse da Figura 2 fornece acesso a um vídeo 

armazenado em um repositório de recursos educacionais promovido pelo Ministério 

da Saúde do Brasil.  

Uma propriedade é um recurso que possui um nome e pode ser utilizado para 

caracterizar um outro recurso. Como é um recurso, tem de ter um endereço, embora 

o nome da propriedade já expresse o conceito utilizado para descrição de outro 

recurso. Na Figura 2, as setas representam as propriedades Título e Resumo. 

O valor é o único componente de uma sentença que pode ser um recurso 

(descrito através de sua URI), um literal, valor numérico ou cadeia de caracteres. Na 

Figura 2, o valor associado a cada sentença é a cadeia de caracteres que se encontra 

no interior de cada retângulo. 

Figura 2 – Exemplo de RDF 

 

Fonte: Autoria Própria 

Portanto, a descrição de um recurso em RDF é representada por uma coleção 

de sentenças, também chamadas de triplas. Cada sentença é constituída a partir de 

um recurso, uma propriedade e um valor. 

Além de descrever recursos, as sentenças, compostas a partir do padrão RDF, 

podem ser compreendidas por máquinas, uma vez que RDF é escrito em XML, 
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utilizando uma linguagem chamada XML/RDF (BREITMAN, 2005). XML é uma 

linguagem computacional que possibilita a estruturação de dados por meio da 

definição de elementos e atributos (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 

2016). Além disso, XML constitui a base da arquitetura proposta por Tim Berners Lee 

(2001) para Web Semântica, ou seja, todas as representações, existentes na Web 

Semântica, se baseiam em XML, o que facilita a interoperabilidade de informações 

entre diferentes aplicações. 

Sentenças RDF são armazenadas em um banco de dados de triplas. Um banco 

de dados de triplas é um framework usado para armazenar e consultar dados RDF, 

ou seja, fornece o armazenamento, a capacidade de inferência e, consequentemente, 

o acesso à informações semanticamente estruturadas e passíveis de processamento 

automático (ERLING; MIKHAILOV, 2009).  

É importante destacar que para recuperação de informações descritas em RDF, 

linguagens computacionais (por exemplo, SPARQL) são utilizadas para a composição 

de consultas (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2015b). 

Ontologias também podem ser utilizadas para descrição de informações 

semânticas de recursos Web, possibilitando o compartilhamento e a manipulação de 

informações que possam ser interpretadas computacionalmente de maneira 

automática, a partir da utilização de regras lógicas.  

Dentre as linguagens utilizadas para o desenvolvimento de ontologias, a OWL 

permite explicitar e fornecer informações sobre conceitos e propriedades, além de 

explicitar fatos sobre um determinado domínio e raciocinar sobre ontologias e fatos. 

Dessa forma, OWL sugere uma maior expressividade semântica do que, por exemplo, 

o RDF que tem capacidade de comunicação restrita por não oferecer conectivos 

lógicos para descrever negação, disjunção e conjunção (BREITMAN, 2005).  

 De uma maneira geral, a utilização de tecnologias da Web Semântica para 

representar informações destinadas a descrição de recursos na Web fornece uma 

forma automática para o processamento, aquisição, compartilhamento e a reutilização 

destes recursos a partir de diferentes aplicações. O ponto fraco do modelo de 

metadados da Web Semântica é a forma como os metadados de um recurso podem 

ser instanciados. Geralmente elaborados por seus respectivos autores, os metadados 

podem ser associados, por exemplo, a informações incompletas ou até mesmo 

tendenciosas, o que ocasiona, respectivamente, a ausência de um recurso relevante 
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e a presença de um recurso irrelevante para processo de recuperação realizado por 

uma aplicação específica (DOCTOROW, 2001). 

 

2.3.1 Objetos de Aprendizagem 

Os metadados na área educacional são utilizados para representar e tornar 

acessíveis os objetos de aprendizagem. Um objeto de aprendizagem é qualquer 

entidade, digital ou não-digital, que pode ser utilizada para aprendizagem, educação 

ou formação (BARKER, 2005).  

No contexto da Web, qualquer entidade digital que tenha uma URI (Uniform 

Resource Identification) é considerado um recurso digital (KOIVUNEN; MILLER, 

2001), portanto, pode – se considerar que um objeto de aprendizagem é um tipo de 

recurso digital orientado para educação. Porém, Silva, Café e Catapan (2010) 

restringem este conceito adicionando a condição de que um objeto de aprendizagem 

precisa estar inserido em um determinado ambiente de aprendizagem e apresentar 

as seguintes características: 

 Acessibilidade: deve possuir informações descritivas (metadados), 

permitindo que seja facilmente encontrado por intermédio de um sistema 

de busca; 

 Reusabilidade: pode ser utilizado em diferentes processos de 

aprendizagem, ou seja, pode ser utilizado em múltiplos contextos para 

múltiplos propósitos; 

 Interoperabilidade: deve ser criado para ser gerido por diferentes 

plataformas e sistemas; 

 Portabilidade: deve ser criado com a possibilidade de se mover e se 

abrigar em diferentes plataformas; 

 Durabilidade: não deve ser alterado diante de atualizações no ambiente 

onde está incluso. 

Os objetos de aprendizagem são armazenados em bases de dados disponíveis 

na Web, denominadas de repositórios. Responsáveis pela manutenção, 

gerenciamento e acessibilidade, os repositórios contêm tanto os objetos de 

aprendizagem como os metadados desses objetos. Existem também os referatórios, 

que são responsáveis por manter apenas os metadados de objetos de aprendizagem 
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que, por sua vez, estão armazenados em outras fontes de dados (DOWNES, 2002). 

Neste caso, é de responsabilidade dos metadados provê informações sobre a 

localização efetiva dos objetos. 

No âmbito da educação, a descrição de objetos de aprendizagem, a partir de 

metadados, permite a pesquisa, avaliação, aquisição e utilização dos objetos de 

aprendizagem; o compartilhamento e intercâmbio de objetos de aprendizagem por 

meio de qualquer sistema educativo; o desenvolvimento de objetos de aprendizagem 

em unidades que possam ser combinadas e decompostas de forma gerenciável; a 

distribuição de objetos de aprendizagem de forma padronizada; e o desenvolvimento 

de pesquisas que suportam o compartilhamento de objetos de aprendizagem (SILVA; 

CAFÉ; CATAPAN, 2010). 

Dentre as abordagens educacionais que se beneficiam com a utilização de 

objetos de aprendizagem estão os projetos de E-learning. Estes projetos buscam 

fornecer o aprendizado para pessoas que se encontram geograficamente distantes do 

ambiente físico onde atua o professor ou o instrutor (CÂNDIDO,2013). Para isto, é 

necessário gerenciar uma grande quantidade de informações destinadas à educação, 

portanto, as características de acessibilidade e reusabilidade dos objetos de 

aprendizagem, bem como a capacidade de ser combinados com outros objetos e 

decompostos de forma gerenciável, os transforma, por exemplo, em elementos ideais 

para a composição do conteúdo de uma disciplina ministrada em um curso a distância 

(ARAUJO; FERREIRA, 2003; FERREIRA FILHO et al., 2004; PRADO, 2005). 

 

2.4 Educação, Informática em Saúde e Inteligência Artificial  

 Qualquer área do conhecimento é um campo complexo de estudo que exige 

uma variedade de capacidades de seus profissionais. Dessa forma, diversas 

metodologias de ensino são utilizadas com o objetivo de disseminar conhecimento 

nos diferentes domínios que compõe uma área específica do conhecimento, visando, 

principalmente, o desenvolvimento de seus profissionais (SOUZA; MONTEIRO; 

COSTA, 2012). 

 A educação suportada por tecnologia é uma das metodologias de ensino que 

vem ganhando espaço e estabelecendo um novo paradigma nesta importante área da 

atividade humana (CÂNDIDO, 2013). Sistemas educacionais estão se tornando 
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importantes ferramentas capazes de auxiliar na formação e na capacitação de 

profissionais, permitindo que treinem seu raciocínio e possam utilizar em situações 

reais, o conhecimento adquirido com o uso de sistemas de educação (SOUZA; 

MONTEIRO; COSTA, 2012). 

Segundo Hoyt (2009), uma das definições da informática em saúde está 

relacionada à aplicação de tecnologias da informação em todos os campos da 

medicina, entre eles encontra-se a educação médica que compõe os pilares da 

medicina junto com a assistência e pesquisa médica. 

A área da saúde é uma das mais recentes áreas de aplicação das tecnologias 

da informação (TI) de uma forma generalizada e organizada (JEPSEN, 2003). 

Consequentemente, tornou-se possível a adoção de softwares educacionais 

específicos, dirigidos à formação de profissionais nesta área (SCHULZ; KLAR, 1999).  

Esses softwares educacionais utilizam uma abordagem que os contextualizam 

no processo de ensino-aprendizagem. Simuladores, por exemplo, se baseiam na 

abordagem do estudo de casos e, na medicina, são ferramentas capazes de amenizar 

as limitações de aprendizagem causadas pela dificuldade de acesso aos casos 

clínicos reais, enfrentados pelos estudantes da área, sejam pela raridade de uma 

patologia específica ou pelas políticas de privacidade dos hospitais (BARROS et al., 

2012). Outra tendência interessante é o uso de objetos de aprendizagem, que defende 

a abordagem da aquisição de conhecimento a partir da disponibilização de materiais 

didáticos com intuito de capacitar um profissional de saúde (ARAUJO; FERREIRA, 

2003). 

É de fácil observação que, na área da saúde, dependendo do propósito para o 

qual ele foi criado, um software educacional pode expandir, complementar e melhorar 

(CARDOSO, 1998; SABBATINI, 1998): 

 A disponibilização de informação da área médica através de recursos 

especializados disponíveis na Web, como artigos, revistas eletrônicas, 

livros multimídia, listas de sites, slides, videoclipes e questionários 

interativos;  

 A implementação da Educação a Distância a partir da simulação de 

praticamente qualquer situação que ocorra em um contexto 

educacional, como aulas magistrais e palestras, sessões de tira-

dúvidas, discussões de casos clínicos, exames orais ou escritos, 
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trabalho em grupo, transmissão de vídeo ou de áudio em tempo real, ou 

sob demanda; 

 A experiência clínica através de simulações de manejo de pacientes; 

 A educação médica continuada, ou seja, o estudo contínuo dos médicos 

para se manterem atualizados diante do constante progresso da 

medicina. 

 Neste contexto, a aplicação de técnicas de Representação do Conhecimento 

permite atender as várias necessidades de um processo de aprendizagem, como 

fornecer ao computador a capacidade de raciocinar e interagir com o estudante, 

representando a figura de um Tutor capaz de responder dúvidas ou pesquisas; e 

proporcionar a estruturação padronizada de informações para promover a reutilização 

e recuperação de forma inteligente, o que fornece ao computador a capacidade de 

retornar para um estudante somente aquilo que é relevante para seus estudos 

(BITTENCOURT et al., 2007; BITTENCOURT, 2006). 

 Ontologias, por exemplo, são utilizadas para recuperação, interpretação, 

gerenciamento, padronização e compartilhamento de informações que representam o 

conhecimento médico (SCHULZ; HAHN, 2002; HAMDI et al., 2008; KUN et al., 2008; 

JIANG et al., 2011), além de permitir a construção de bases de conhecimento por 

especialistas do domínio e seu compartilhamento e reutilização por outras instituições 

(STETSON et al., 2001). 

Embora a utilização de softwares não seja bem aceita em algumas áreas da 

educação médica (por exemplo, o computador não é capaz de fornecer a experiência 

clínica resultante do contato direto com o paciente), a inserção de tecnologias com 

intuito educacional surge como um conjunto de possibilidades para elevar o nível de 

conhecimento e atualização de profissionais da área assistencial, educação e 

pesquisa, tais como médicos, enfermeiros e pesquisadores, bem como para auxiliar 

na formação de ingressantes da área da saúde (SCHULZ; KLAR, 1999; CARDOSO, 

1998; SABBATINI, 1998).  

 

2.5 O Domínio da Doença Renal Crônica 

 O curso da Doença Renal Crônica (DRC) é frequentemente assintomático, até 

que a doença atinge seu estágio avançado. A adoção do modelo conceitual de 
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iniciação e progressão da DRC por parte dos profissionais da Atenção Primária à 

Saúde oferece grandes oportunidades de intervenção na progressão da doença 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

  Nas próximas seções serão discutidas a definição e classificação da DRC, a 

importância da atenção primária nos cuidados ao paciente com DRC e as informações 

relevantes sobre diferentes aspectos da DRC necessárias para a inserção de 

profissionais de APS na prevenção da doença. 

 

2.5.1 Definição e Classificação da Doença Renal Crônica 

 Em 2002, a Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI, 2002), 

patrocinada pela National Kidney Foundation (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 

2016), publicou uma nova estrutura conceitual para o diagnóstico de DRC. Os 

objetivos do KDOQI, entre outros, foram o de apresentar uma nova definição e 

classificação da doença baseada na Filtração Glomerular. 

 A definição é baseada em três componentes: (1) um componente anatômico ou 

estrutural (marcadores de lesão renal); (2) um componente funcional (baseado na 

Taxa de Filtração Glomerular, TFG) e (3) um componente temporal. Com base nessa 

definição, seria portador de DRC qualquer indivíduo que, independente da causa, 

apresentasse TFG < 60 mL/min/1,73m² ou TFG > 60 mL/min/1,73m² associada a pelo 

menos um marcador de lesão renal parenquimatoso presente há pelo menos 3 meses 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

 A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é a melhor medida geral da função renal 

(BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007). Ela é definida como a capacidade dos rins de 

eliminar uma substância do sangue e é expressa como o volume de sangue que é 

completamente depurado em uma unidade de tempo. Normalmente, o rim filtra o 

sangue e elimina os produtos finais do metabolismo proteico, enquanto preserva 

solutos específicos, proteínas (particularmente albumina) e componentes celulares. 

Na maioria das doenças renais progressivas, a TFG diminui com o tempo como 

resultado da diminuição no número total de néfrons, menor unidade renal responsável 

pela filtração e formação da urina (DALTON, 2011).  

 A TFG, idealmente, deveria ser determinada pela depuração da inulina ou de 

materiais radioisotópicos (por exemplo, DTPA). Por serem substâncias que mantêm 
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concentração estável no plasma, são livremente filtradas no glomérulo renal e não são 

secretadas, reabsorvidas, metabolizadas ou sintetizadas pelo rim (BASTOS; 

BASTOS; TEIXEIRA, 2007). Porém, tais métodos, além de caros, não são de fácil 

utilização no dia a dia (PENA et al.,2012).  

Nos últimos anos, a depuração da creatinina com urina de 24 horas e a 

creatinina sérica foram os métodos mais usados para estimar a TFG. Considerando 

que o declínio da função renal causa o aumento da concentração sérica/plasmática 

de qualquer componente, que é produzido no corpo a uma taxa relativamente 

constante e removido exclusivamente pela filtração glomerular (DALTON, 2011), 

equações baseadas na creatinina sérica têm sido analisadas e testadas em grandes 

estudos. O uso destas equações tem como vantagem fornecer ajuste para variações 

substanciais que interferem na produção de creatinina: sexo, idade, superfície 

corporal e raça (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007). As equações mais comumente 

usadas são a fórmula de Cockroft-Gault (C-G) e a desenvolvida para o estudo MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease), apresentadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Fórmulas desenvolvidas para estimar a TFG 

 

Fórmula de Cockroft-Gault:  

TFG (mL min⁄ ) =
[140 − Idade ( anos)] x Peso (kg)

72 x Creatinina Sérica (mg dL⁄ )
 x 0,83 (se mulher) 

Fórmula do Estudo MDRD: 

TFG (mL min/1,73 m²) =⁄

= 186 x (Creatinina Sérica)−1,154 x (Idade)−0,203 x  0,742 ( Se mulher ) x  1,21 ( se afro

− americano) 

  

Fonte: (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2014). 

 Entre os marcadores de lesão renal, a proteinúria (perda urinária diária de mais 

de 180 mg/dl de proteína) é o mais frequentemente utilizado. O método preferencial 
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para quantificar a proteinúria é a amostra isolada de proteína na urina/creatinina 

urinária.  

Aumentos ou decréscimos no valor de proteinúria são importantes indicadores 

do prognóstico renal do paciente (DALTON, 2011), mas outros marcadores de lesão 

renal também podem ser empregados, tais como albuminúria (presença de albumina 

dissolvida na urina), hematúria glomerular (presença de forma anormal de glóbulos 

vermelhos na urina) e alterações na estrutura física dos rins (BASTOS; KIRSZTAJN, 

2011).  

A albuminúria pode ser identificada a partir da presença de 30 a 300 mg/dia de 

albumina na urina. A hematúria pode ser macroscópica, ou seja, visível a olho nu, ou 

microscópica, apenas detectada com uma análise de urina. Por fim, alterações 

anatômicas podem ser identificadas através de exames por imagem (ultrassom, 

tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilógrafo) (SODRÉ; COSTA; 

LIMA, 2007). 

 A KDOQI também sugeriu que a DRC deveria ser classificada em estágios 

baseados na TFG e na presença de lesão renal. Como mostrado no Quadro 3, a DRC 

é dividida em estágios de 1 a 5, e observa-se que nos estágios 3, 4 e 5 não há 

necessidade de se documentar a presença de lesão da estrutura renal (DALTON, 

2011).  Esse sistema de classificação da DRC padroniza a terminologia, evitando 

dessa forma a ambiguidade e a sobreposição dos termos que estão atualmente em 

uso (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011), permite estimativas mais precisas da prevalência 

da doença (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007), e facilita a comunicação entre os 

profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao paciente (BASTOS; BREGMAN; 

KIRSZTAJN, 2010). 

Quadro 3 – Classificação da Doença Renal Crônica proposto pelo KDOQI 

 

Estágios 

 

Descrição 

 

Lesão Renal 

 

TFG (mL/ min/ 1,73 
m²) 

 

1 

 

FG normal ou 
aumentada 

 

Presente 

 

≥ 90 
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2 

 

FG levemente diminuída 

 

Presente 

 

60 – 89 

 

3A 

 

FG moderadamente 
diminuída 

 

Presente ou 
Ausente 

 

45 – 59 

 

3B 

 

FG moderadamente 
diminuída 

 

Presente ou 
Ausente 

 

30 – 44 

 

4 

 

FG severamente 
diminuída 

 

Presente ou 
Ausente 

 

15 – 29 

 

5 

 

Falência Funcional 
Renal 

 

Presente ou 
Ausente 

 

< 15 

Fonte: (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007; BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010). 

 

2.5.2 Importância da Atenção Primária nos Cuidados ao Paciente com Doença 

Renal Crônica 

 A APS (Atenção Primária à Saúde), experiência exitosa de sistemas de saúde 

em vários países, apresenta-se como organização de redes assistenciais articuladas, 

onde os serviços de nível primário são os de primeiro contato do usuário (PENA et 

al.,2012).  O nível primário é aquele onde estão os equipamentos com menor grau de 

incorporação tecnológica do sistema (por exemplo, aparelhos básicos de raios X, 

sonar e ultrassom). A capacitação de pessoal para este nível apresenta necessidades 

de uma formação geral e abrangente para atender os problemas de saúde mais 

frequentes da população, portanto, os médicos que se encaixam nesse perfil são os 

clínicos gerais e médicos de família (ELIAS, 2014). 

 De uma maneira geral, a APS surge como um modelo de organização que atua 

na área da saúde com objetivo de detectar e manejar enfermidades, prevenir doenças 

e promover a saúde, contribuindo diretamente para redução dos custos crescentes 

dos sistemas de saúde (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007).   
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 De acordo com Censo de Diálise realizado pela Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (2013), o número estimado de pacientes em tratamento dialítico no Brasil 

é de 100.397, o que significa que existem mais de cem mil pessoas que dependem 

de procedimentos para remoção de substâncias tóxicas que ficam retidas quando os 

rins deixam de funcionar adequadamente (DALTON, 2011). Sob a perspectiva da 

DRC, são submetidos à diálise ou a outro tipo de Terapia de Substituição Renal (TRS), 

pacientes que se enquadram no último estágio da doença (Estágio 5) (BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010). A  evolução para o último estágio pode ser 

provocada, entre outros fatores, pela falta de monitoramento dos indicadores de DRC 

e consequente encaminhamento tardio de pacientes para o atendimento nefrológico 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011), que é geralmente resultado da escassez de 

informações por parte dos profissionais de APS sobre a epidemiologia da doença, os 

critérios para diagnóstico ou dos objetivos e resultados dos cuidados nefrológicos nos 

estágios iniciais da doença (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007). 

 Segundo Bastos e Kirsztajn (2011), conscientizar profissionais de APS, que 

frequentemente lidam com pacientes em risco para DRC, sobre aspectos da DRC e a 

importância de encaminhar pacientes para acompanhamento conjunto com um 

nefrologista, gera benefícios potenciais como, por exemplo, identificação e tratamento 

das causas reversíveis da insuficiência renal; diagnóstico e correção de fatores que 

pioram a função renal (por exemplo, o uso de agentes nefrotóxicos); estabilização da 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG); identificação e correção de grandes 

complicações e morbidades prevalentes na DRC; obtenção de melhores parâmetros 

bioquímicos, psicológicos e físicos no início da TRS; e redução de gastos com o 

programa de diálise e transplante renal, que no Brasil situa-se ao redor de 1,4 bilhões 

de reais ao ano (PENA et al., 2012). 

Portanto, a qualidade das práticas de APS exige que se invista em uma nova 

política de formação e em um processo permanente de capacitação dos seus 

profissionais (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007). Neste contexto, diversas 

iniciativas devem ser tomadas com o objetivo de inserir profissionais de APS na 

prevenção da DRC. Ações educativas, por exemplo, podem ser um valioso 

instrumento para compartilhar o conhecimento de nefrologistas com profissionais de 

APS, desde que assumam um formato acessível (palestras, folhetos educativos, 

sistemas de informação em saúde) e sejam baseadas em um conjunto de informações 
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relevantes sobre a DRC que forneçam a capacidade de detecção de casos, prevenção 

das complicações e preparo adequado de pacientes para o enfrentamento das fases 

mais avançadas da doença (BASTOS; BASTOS; TEIXEIRA, 2007).  

 

2.5.3 Informações sobre a Doença Renal Crônica necessárias à Inserção de 

Profissionais de Atenção Primária à Saúde na Prevenção da Doença  

 Na nefrologia, a compreensão sobre o diagnóstico, tratamento a ser seguido e 

dos serviços de prevenção e o desenvolvimento da capacidade de detectar os 

indicadores da DRC para tomar decisões com a finalidade de melhorar o estado de 

saúde do paciente são fatores de grande importância para o manejo de pacientes com 

DRC (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011).  

 Portanto, com o objetivo de inserir e facilitar a compreensão destes 

profissionais em relação à prevenção e ao tratamento da DRC, Santos et al. (2012) 

organizam a DRC em diferentes fases e, para cada fase, indicam as medidas 

nefroprotetoras adequadas (o resultado pode ser visualizado no Quadro 4). Já os 

trabalhos de Bastos e Kirsztajn (2011) e Paige e Nagami (2009) apresentam de forma 

detalhada as medidas nefroprotetoras sobre o enfoque de cada fator de risco da DRC. 

As informações fornecidas por estes trabalhos serão apresentadas a seguir. 

Quadro 4 – Medidas nefroprotetoras para cada fase da DRC 

 

Fase da DRC 

 

Medidas Nefroprotetoras 

 

Grupo de risco:  

 Pacientes que apresentam hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, doença 

cardiovascular, história familiar de 

DRC; 

 Pacientes Obesos; 

 Pacientes Idosos; 

 Pacientes fumantes (tabagismo). 

 

 

 Controle de pressão arterial, glicemias e 

lípedes; 

 Aderência a dieta e medicamentos; 

 Interrupção do tabagismo; 

 Controle de peso; 

 Mudança de estilo de vida. 
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Estágio 1 (Lesão Renal + TFG normal) 

 

Estágio 2 (Lesão Renal + TFG moderadamente 

diminuída) 

 

 Controle de pressão arterial e glicemia; 

 Tratamento com IECA ou BRA; 

 Adequação dietética; 

 Aderência medicamentosa; 

 Atividade física; 

 Controle de Peso; 

 Interrupção do tabagismo.  

 

Estágio 3 – 5 (Presença ou Ausência Lesão 

Renal + Diminuição progressiva da TFG) 

 

 Preservação da TFG; 

 Esclarecimento sobre Automedicação; 

 Esclarecimento sobre as complicações e 

comorbidades; 

 Esclarecimento sobre TRS. 

 

Estágio 5 (Hemodiálise, diálise peritoneal ou 

transplante renal)  

 

 Educação para favorecer a aderência ao 

tratamento; 

 Controle dietético e da ingestão hídrica; 

 Outros fatores clínicos e laboratoriais. 

Fonte: (SANTOS et al., 2012). 

Os fatores de risco da DRC são hipertensão, Diabetes Mellitus, obesidade, 

doença cardiovascular, tabagismo, idade e fatores genéticos (BASTOS; KIRSZTAJN, 

2011). 

 A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença caracterizada pela 

elevação dos níveis tensionais no sangue. É de grande importância que a pressão 

arterial (PA) de pacientes com DRC seja controlada de forma rigorosa, pois isso 

minimizará a progressão da DRC e reduzirá o risco de doença cardiovascular. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o KDOQI recomendam, de um modo geral, 

valores de PA ≤130/85 mmHg (≤140/90 mmHg em pacientes com mais de 60 anos de 

idade) como ideais para pacientes com DRC (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). Níveis 

pressóricos ainda mais baixos devem ser considerados em pacientes com doença 

renal crônica associada à proteinúria (PAIGE; NAGAMI; 2009). 

 Inicialmente interpretada como um indicador de dano glomerular, a proteinúria 

é atualmente vista como prejudicial ao rim, constituindo-se como um marcador de 
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lesão renal e fator de risco para doenças cardiovasculares. Sua redução está 

associada com a estabilização da TFG (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011).  

 Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores de 

receptores de angiotensina II (BRA) podem diminuir a progressão da doença renal 

crônica, especialmente em pacientes com proteinúria, porque eles conciliam a 

redução da proteinúria com um controle da PA (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011).  

 Diabetes mellitus (DM) é uma condição na qual o pâncreas deixa de produzir 

insulina ou as células param de responder à insulina que é produzida, fazendo com 

que a glicose sanguínea não seja absorvida pelas células do organismo e causando 

o aumento dos seus níveis na corrente sanguínea. Entre pacientes com diabetes, o 

controle glicêmico intensivo tem sido recomendado para a prevenção primária de 

microalbuminúria (caracteriza-se por albuminúria entre 30 a 300 mg/dia) e para 

diminuir a progressão da microalbuminúria para macroalbuminúria (caracteriza-se 

pela presença de albuminúria superior a 300 mg/dia). É importante destacar que a 

microalbuminúria é o primeiro biomarcador da nefropatia diabética (PAIGE; NAGAMI; 

2009). 

Em pacientes com obesidade mórbida, a reversão da obesidade melhora a 

albuminúria e a hiperfiltração glomerular, uma vez que a obesidade pode determinar 

aumento no tamanho glomerular e anormalidades na função glomerular. Também 

pode causar uma forma especial de glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF), 

com grave proteinúria e frequentemente acompanhada por rápida perda da função 

renal (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

As doenças cardiovasculares representam um termo amplo que inclui várias 

doenças cardíacas e vasculares mais específicas. O paralelismo da Doença Cardíaca 

com a Doença Renal Crônica é bem demonstrado na forma de Síndromes Cárdio - 

Renal com efeitos bilaterais. Tanto a Doença Cardíaca causa a Doença Renal Crônica 

quanto o contrário. Portanto, quando existe risco de doença cardiovascular, baixas 

doses de aspirina e estatinas são utilizadas com objetivo de manter o LDL 

(Lipoproteína de baixa densidade) abaixo de 100 mg/dL. Em casos de doença 

coronariana, deve-se manter o LDL abaixo de 70 mg/dL (PAIGE; NAGAMI; 2009). 

 O tabagismo está associado com progressão acelerada da doença renal 

crônica. Juntamente com a hipertensão arterial e a doença vascular, é um forte 

preditor do aumento dos níveis séricos de creatinina em pacientes não diabéticos com 
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65 anos ou mais. Além disso, se pacientes com diabetes pararem de fumar, o risco 

de doença renal é reduzido em 30% (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

É importante verificar os indicadores da doença renal crônica em pacientes com 

idade igual ou superior a 65 anos. Ter 65 anos de idade, ou mais, é um fator que pode 

aumentar o risco de desenvolvimento da DRC. 

 Por fim, é necessário identificar indivíduos que têm na família um parente com 

DRC avançada, particularmente aqueles que precisam de diálise ou transplante renal, 

ou com patologias causadoras de DRC, já que esses indivíduos são particularmente 

propensos a desenvolver doenças renais (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

 As informações, citadas anteriormente, abordam a doença renal crônica sobre 

diferentes aspectos (fatores de risco, estágios, medidas nefroprotetoras) e, 

juntamente com as informações expostas na seção 2.5.1, compõe o conhecimento 

necessário aos profissionais de APS para realizar um diagnóstico precoce e 

encaminhamento em momento oportuno para tratamento nefrológico e terapias que 

retardem a progressão da doença e previnam comorbidades relacionadas.  
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Capítulo 

3 
 

TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

 Este capítulo apresenta programas e sistemas educacionais que visam o 

ensino da Nefrologia no âmbito nacional e internacional. Como estes programas e 

sistemas são responsáveis pela gestão do conhecimento contido em diferentes bases 

de dados ou em recursos de diferentes formatos, este capítulo evidencia este 

problema e destaca as vantagens do emprego de ontologias para a gestão de 

conhecimento, através da apresentação de artigos que utilizam ontologias com 

propósitos educacionais em programas ou sistemas da área da saúde. 

 

3.1 Emprego da Informática em Saúde em Iniciativas Educacionais Visando o 

Ensino da Nefrologia 

 A necessidade de adoção de práticas de prevenção e assistência, para a 

mudança nos parâmetros epidemiológicos da área da Nefrologia, motivou o emprego 

da informática em saúde para criação de programas e sistemas de educação, visando 

o ensino da Nefrologia, no âmbito nacional e internacional. O público-alvo é a parcela 

da população que desconhece os cuidados básicos de saúde associados à Nefrologia 

(SANTOS et al., 2009). 

 A nível internacional, o UKidney – Internet School of Nephrology (UKIDNEY, 

2016) é um provedor de ferramentas educacionais que promove o estudo da 

Nefrologia com base em conteúdos criados por profissionais da área. Sobre doença 

renal crônica, por exemplo, o UKidney conta com trinta e nove itens que abordam 

diferentes aspectos da doença como, por exemplo, “Detectando a doença renal 

crônica em idosos” e “Complicações cardiovasculares da doença renal crônica”. O 
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formato destes itens varia desde apresentações em vídeo, artigos em PDF até 

apresentações em Slides. Permite também a interação com especialistas a partir da 

criação de tópicos em um fórum. Além disso, é apoiado pela International Society of 

Nephrology (INTERNATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY, 2016) e Canadian 

Society of Nephrology (CANADIAN SOCIETY OF NEPHROLOGY, 2016). 

 A National Kidney Foundation lançou um recurso educacional online, conhecido 

como Professional Education Resource Center - PERC (NATIONAL KIDNEY 

FOUNDATION, 2016), que oferece cursos online formados por disciplinas específicas 

sobre a doença renal crônica e por disciplinas com temas multidisciplinares, sugeridas 

por um corpo docente de renome internacional.  Os cursos estão disponíveis em 

formato de vídeo, e cada vídeo conta com comentários de profissionais da área 

abordada pelo curso. Além de provê conteúdo, o PERC fornece questões de múltipla 

escolha para testar o conhecimento de usuários e disponibiliza certificado de 

conclusão para cada curso disponível. 

Hypertension, Dialysis and Clinical Nephrology (HYPERTENSION, DIALYSIS 

AND CLINICAL NEPHROLOGY, 2016) concentra, em seu site, informações 

atualizadas sobre doenças renais e seu tratamento (hemodiálise, diálise peritoneal), 

hipertensão, e nefrologia clínica. Com este foco, compartilha artigos, periódicos, 

palestras, padronizações, discussões, novos dispositivos e produtos médicos, 

eventos médicos relacionados e informações para leigos (SANTOS et al., 2009). 

Grande parte da informação apresentada é coletada por um conselho editorial 

composto por especialistas em doença renal. 

A nível nacional, o Programa de Ensino a Distância Einstein (HOSPITAL 

ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2015) é oferecido pelo Hospital Israelita Albert 

Einstein, localizado em São Paulo, e ministrado por seus professores-tutores. Este 

programa possui um módulo sobre Nefrologia cujo um de seus tópicos aborda a 

fisiopatologia, definição e classificação da doença renal crônica.  

Destinado a profissionais enfermeiros que trabalham com pacientes renais 

crônicos, o Curso de Especialização em Enfermagem em Nefrologia Online 

(UNIFESP, 2014) é uma iniciativa do Departamento de Enfermagem e do Laboratório 

de Educação a Distância do Departamento de Informática em Saúde da Unifesp. 

Disponibilizado na forma de estudo de casos clínicos, apresenta aulas online, artigos 
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e textos que são discutidos em um fórum sob a supervisão e a coordenação de 

docentes e tutores.  

Frente à necessidade de ofertar atividades educativas para o profissional de 

APS, com a finalidade de qualificar seu processo de atenção (atendimento, escopo de 

ações ofertadas e capacidade clínica e de cuidado) e, consequentemente, ampliar seu 

impacto positivo sobre as condições de saúde da população, o Programa Telessaúde 

Brasil Redes (BRASIL, 2007) vem, desde 2007, desenvolvendo ações de educação 

permanente como, por exemplo, a teleconsultoria e segunda opinião formativa.  

A teleconsultoria permite a interação entre profissionais de APS e especialistas 

de referência de diferentes áreas da saúde, inclusive da Nefrologia, através de uma 

plataforma disponível na internet ou por meio de videocolaboração, para esclarecer 

dúvidas clínicas e otimizar o manejo de pacientes. A segunda opinião formativa, por 

sua vez, consiste na publicação de teleconsultorias, realizadas através de e-mail ou 

formulários eletrônicos específicos, replicáveis nos contextos regionais e/ou nacional 

de saúde. As perguntas que compõe a Segunda Opinião Formativa estão disponíveis 

na página eletrônica do Programa e também podem ser acessadas por profissionais 

de APS com objetivo de sanar suas dúvidas. 

Há ainda um programa de educação continuada promovido pela Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2014). Este 

programa disponibiliza um fórum para discussão de casos clínicos, aulas ministradas 

por especialistas em Nefrologia, artigos completos de especialistas nacionais e 

internacionais, protocolos e diretrizes, divulgação de eventos nacionais e 

internacionais e um banco de imagens resultantes de biopsias renais e 

acompanhadas de comentários de especialistas. 

O Quadro 5 permite visualizar cada programa ou sistema educacional para o 

ensino da Nefrologia, citado anteriormente, de acordo com três enfoques: método de 

aprendizagem, abordagem da informática e fonte de informação. 
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Quadro 5 – Programas e sistemas educacionais para o ensino da Nefrologia a partir de 

diferentes enfoques 

 

Iniciativa 

Educacional para 

o Ensino da 

Nefrologia 

 

Método de 

Aprendizagem 

 

Abordagem da 

Informática 

 

Fonte de informação 

 

(UKIDNEY, 2016) 

 

 

Interação com 

especialistas e acesso a 

materiais educacionais, 

de diferentes formatos, 

catalogados de acordo 

com diferentes subáreas 

da Nefrologia 

 

Ambiente web integrado 

com um fórum de 

discussão e capaz de 

armazenar, organizar e 

apresentar diferentes 

formatos de recursos 

 

Conteúdo criado ou 

sugerido por 

profissionais da área 

 

NATIONAL 

KIDNEY 

FOUNDATION, 

2016) 

 

Recurso educacional 

que oferece cursos 

online em formato de 

vídeo, e testa o 

conhecimento de 

usuários através da 

aplicação de 

questionários 

 

Ambiente web capaz de 

armazenar, organizar e 

apresentar vídeos e de 

gerenciar e aplicar 

questionários 

 

Conteúdo criado ou 

sugerido por 

profissionais da área 

 

(HYPERTENSION, 

DIALYSIS AND 

CLINICAL 

NEPHROLOGY, 

2016) 

 

Compartilhamento de 

informações sobre 

doenças renais e seu tra

tamento, hipertensão e 

nefrologia clínica para 

autoaprendizagem 

 

Endereço eletrônico 

para apresentação e 

organização de 

informações  

 

Informações coletadas 

a partir de diferentes 

fontes por um 

conselho editorial 

composto por 

especialistas em 

doença renal 
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 (HOSPITAL 

ISRAELITA 

ALBERT 

EINSTEIN, 2015) 

 

Programa de ensino a 

distância, ministrado por 

professores-tutores, 

organizado em módulos, 

disciplinas e turmas 

 

Ambiente web capaz de 

armazenar, organizar, 

gerenciar e apresentar 

informações como parte 

de um módulo que, por 

sua vez, é parte de uma 

disciplina 

 

Conteúdo criado ou 

sugerido por 

profissionais da área 

 

(UNIFESP, 2014) 

 

Curso de 

Especialização em 

Enfermagem em 

Nefrologia focado no 

estudo de casos 

clínicos. Oferece aulas 

online, artigos e textos 

para discussão em um 

fórum sob a supervisão 

e a coordenação de 

docentes e tutores 

 

Ambiente web integrado 

com um fórum de 

discussão e capaz de 

armazenar, organizar e 

apresentar diferentes 

formatos de recursos 

 

Conteúdo criado ou 

sugerido por 

profissionais da área 

 

(BRASIL, 2007) 

 

 

Ações de educação 

permanente a partir da 

interação com 

especialistas de 

referência de diferentes 

áreas da saúde. 

 

Ambiente web capaz 

subsidiar a troca de 

informações a partir de 

formulários eletrônicos 

ou videocolaboração.  

 

Interação com 

médicos especialistas. 

 

(SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 

2014) 

 

Programa de educação 

continuada focado no 

estudo de casos 

clínicos. Oferece aulas 

online, imagens, 

protocolos, diretrizes, 

artigos e textos para 

discussão em um fórum 

 

Ambiente web integrado 

com um fórum de 

discussão e capaz de 

armazenar, organizar e 

apresentar diferentes 

formatos de recursos 

 

Conteúdo criado ou 

sugerido por 

profissionais da área 
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sob a supervisão e a 

coordenação de 

docentes e tutores 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Considerando as informações do Quadro 5, é possível observar que nos 

programas e sistemas educacionais, listados nesta seção, o acesso à informação da 

área e a interação com o especialista são identificados como os principais métodos 

de aprendizagem relacionados à Nefrologia.  

O acesso à informação se dá pelo método convencional, ou seja, a partir do 

contato com recursos de diferentes formatos como, por exemplo, videoaula, artigos, 

slides e imagens, ou por um método mais prático como, por exemplo, a discussão de 

casos clínicos. Já o contato com o especialista é promovido por fóruns de discussão, 

formulários eletrônicos ou videocolaboração. Além disso, o conteúdo vinculado por 

estes programas ou sistemas de educação é criado ou selecionado, a partir de 

diferentes fontes, pelos especialistas. 

Neste contexto, a informática viabiliza a criação de ambientes para web com a 

capacidade de armazenar, organizar, gerenciar e apresentar informações e recursos 

dispostos em diferentes formatos. Em alguns casos, estes ambientes são integrados 

com ferramentas para comunicação de seus usuários como, por exemplo, um fórum 

de discussão, formulários eletrônicos ou videocolaboração. 

Tendo em vista a eminente necessidade de gerenciamento de conhecimento 

por parte de programas e sistemas educacionais, a Web Semântica fornece 

tecnologias capazes de organizar e relacionar, de maneira adequada, este 

conhecimento, para que possa ser processado de modo automatizado por 

computadores. A próxima seção fornece destaque para o emprego de uma das 

tecnologias da Web Semântica, a ontologia, em sistemas e programas da área da 

saúde que sugerem diferentes abordagens educacionais. 
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3.2 Emprego de Ontologias na Gestão de Informação de Programas ou Sistemas 

Educacionais da Área da Saúde 

 Como visto anteriormente, programas ou sistemas educacionais têm que se 

preocupar com a organização e apresentação de informações contidas em diferentes 

bases de conhecimento ou em recursos de diferentes formatos como, por exemplo, 

videoaulas, artigos, slides, imagens, etc. A capacidade de estruturar um domínio, 

provendo os principais conceitos, propriedades e relacionamentos, permite que a 

ontologia forneça subsídios adequados para auxiliar programas ou sistemas 

educacionais no processo de gestão da informação. 

Por exemplo, a ontologia fornece um vocabulário compartilhado e facilita o 

entendimento do universo que modela, favorecendo, consequentemente, a 

comunicação de ferramentas computacionais e a associação entre várias bases de 

conhecimento. Além disso, os conceitos estruturados na ontologia podem ser 

utilizados para anotar semanticamente recursos de diferentes formatos que, no caso 

de programas ou sistemas educacionais, podem ser chamados de objetos de 

aprendizagem. Anotar semanticamente significa descrever o conteúdo de um recurso 

de uma forma explícita e inteligível para que máquinas ou agentes de software possam 

inferir conhecimento além do expresso explicitamente (DOVROLIS   et al., 2011).  

Os artigos descritos a seguir revelam diferentes abordagens de uso de 

ontologias, com propósitos educacionais, em programas ou sistemas da área da 

saúde. 

 Dovrolis et al. (2011) visam disponibilizar objetos de aprendizagem da área 

médica na Web Semântica emergente e, consequentemente, permitir pesquisas e 

recuperação de objetos relevantes em bancos de dados médicos e biológicos. Para 

isto, ontologias são usadas para sugerir termos padronizados e conceitos no processo 

de criação de metadados de cada objeto de aprendizagem, que será expresso em 

RDF para facilitar a vinculação com outras fontes de informações da Web. 

 O trabalho de Nakikj e Weng (2013) busca promover e divulgar objetos de 

aprendizagem e dados de pesquisas científicas, ambos com foco em Biomedicina. 

Neste caso, a ontologia representa objetos de aprendizagem e dados sobre pesquisas 

científicas para permitir a recuperação, armazenamento e compartilhamento de 

informações do Departamento Acadêmico de Informática Biomédica da Universidade 
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de Columbia, além de facilitar a publicação desses dados como parte da nuvem Linked 

Data presente na Web Semântica. 

 Dias et al. (2011) exploram os benefícios do uso de ambientes de realidade 

virtual imersiva e interativa relacionados com tecnologias da Web Semântica para o 

ensino na área de Odontologia. O papel da ontologia é definir propriedades que serão 

utilizadas para a anotação de informações multimídia e modelos virtuais 3D 

relacionados à odontologia. Facilitando, dessa forma, a associação de modelos 

virtuais e informações multimídia que abordam conteúdos similares. Sendo assim, 

quando um aluno de odontologia está manuseando um modelo 3D (por exemplo, um 

dente) para realizar algum procedimento (por exemplo, extração), ele pode ter acesso 

ao conteúdo multimídia (por exemplo, vídeos) que trazem mais detalhes sobre tal 

procedimento. 

 Bogdan (2011) reforça a necessidade de aumentar a qualidade do processo 

educacional em faculdades odontológicas através do uso de tecnologias de realidade 

virtual e aumentada e da Web Semântica para simulações de procedimentos 

odontológicos. Com essa visão, o artigo apresenta um sistema de aprendizagem 

usado pelos alunos da faculdade de odontologia para desenvolver habilidades 

específicas como, por exemplo, aprender como preparar os dentes para coroas de 

cerâmica. O sistema conta com uma ontologia de domínio que descreve formalmente 

o conhecimento do domínio do problema (Odontologia). Dente, raiz, gengiva e esmalte 

são exemplos de conceitos que compõem a ontologia. 

 Considerando um sistema que proporciona a reunião de médicos, que estão 

geograficamente distantes e são especializados em Odontologia, para discutir casos 

clínicos, Falkman et al. (2008) propõem um componente do sistema responsável por 

adicionar casos de uma forma estruturada, indicando casos relevantes para as 

reuniões e permitindo a pesquisa e recuperação de casos que já foram discutidos 

anteriormente. Estas reuniões permitem que médicos especializados e mais 

experientes compartilhem e disseminem seus conhecimentos, o que acaba se 

tornando um meio de aprendizagem para médicos menos experientes. A ontologia, 

neste caso, descreve dados da comunidade, composta por médicos especializados 

em Odontologia, e conhecimentos da área de Odontologia. Dessa forma, os casos 

clínicos podem ser anotados de acordo com os conceitos da ontologia, permitindo que 

sejam escolhidos os casos que mais se relacionam com o tema da reunião corrente. 
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 Gao et al. (2006) desenvolvem uma infraestrutura de conhecimento científico 

com objetivo de reunir estudos, dados e informações sobre doenças 

neurodegenerativas para auxiliar os pesquisadores na busca da cura da doença de 

Alzheimer. Esta iniciativa permite que diversos pesquisadores tenham acesso a 

trabalhos e pesquisas de outros pesquisadores da mesma área, permitindo uma 

ampla visão e desenvolvimento do estado da arte. Neste contexto, ontologias são 

usadas para organizar e anotar os recursos científicos, além de promover a ligação 

com outros recursos. 

 Boulos et al. (2006) criam um ambiente para motivar pacientes diabéticos com 

objetos de aprendizagem, bem desenvolvidos e concisos, sobre a importância da 

medição regular da glicose e outros aspectos da diabetes (adaptados para atender às 

necessidades individuais do paciente). Para gerir o conhecimento necessário para a 

gestão da diabetes, uma ontologia fisiopatológica traça o perfil do paciente ao ser 

instanciada com informações relacionadas ao perfil, sendo possível, dessa forma, 

inferir suas necessidades e selecionar objetos de aprendizagem adequados para 

respondê-las. 

 Também com o intuito de fornecer para o paciente mais informações sobre sua 

doença, o trabalho de Al-busaidi, Gray e Fiddian (2006) propõe um sistema de 

informação que gera explicações na forma de hipertexto para pacientes com base nos 

dados de seus registros médicos. O sistema conta com uma ontologia responsável 

por representar o conhecimento extraído de dados médicos do paciente (diagnóstico, 

tratamento, etc.) e construir relações conceituais entre termos sinônimos e 

hierarquias. O objetivo da ontologia é simplificar termos médicos complexos e 

estender a pesquisa sobre a doença de um paciente com termos semelhantes ou 

relacionados, para conseguir alcançar informações disponíveis na Web e apresentá-

las de forma simplificada, personalizada e controlada. 

 Com o objetivo de aumentar o tamanho da coorte (conjunto de pessoas) com 

doenças complexas, o trabalho de Pathak, Kiefer e Chute (2012) busca aplicar 

tecnologias emergentes da Web Semântica em dados clínicos armazenados em 

Registros Eletrônicos de Saúde, para identificar indivíduos com doenças específicas. 

O objetivo é alcançar resultados significativos relacionados à pesquisa do genoma 

humano, que busca descobrir variantes genéticas que influenciam doenças. Neste 

trabalho, a função da ontologia é construir grafos RDF virtuais a partir de dados 
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presentes em banco de dados relacionais, ligando aqueles que possuem similaridade 

ou se relacionam quanto ao seu conteúdo. 

 Carmody, Sherry e Cardiff (2010) utilizam o modelo de sistemas de Educação 

a Distância, que são baseados no conceito de objetos de aprendizagem, para 

treinamento Médico. O foco do componente educacional deste trabalho é verificar as 

deficiências de um profissional de saúde em relação às competências exigidas pelo 

cargo que ele ocupa e fornecer objetos de aprendizagem que o auxiliam a 

amenizar/eliminar essas deficiências. Neste caso em específico, o papel da ontologia 

é representar o domínio de Cargos e Competências e permitir inferências para 

identificar as lacunas existentes entre as competências dos profissionais e as 

competências exigidas pelas profissões que eles ocupam, facilitando a criação de 

planos de aprendizado personalizados e auxiliando o departamento de recursos 

humanos no desenvolvimento de planos de treinamento. 

 De forma similar ao anterior, o foco de Alvino et al. (2009) é a composição de 

uma ferramenta que disponibiliza objetos de aprendizagem no formato digital para 

contribuir com a formação de diversos profissionais da educação, inclusive da área da 

saúde. Com este objetivo, além de representar competências e perfis de usuários, 

uma ontologia é responsável por anotar/caracterizar objetos de aprendizagem para 

fornecer suporte ao processo de recomendação de objetos de aprendizagem. 

 O trabalho de Evangelia et al. (2011) propõe um esquema de descrição de 

metadados e um repositório compatível com os requisitos do Linked Data para anotar 

e armazenar objetos de aprendizagem, respectivamente. Os padrões e modelos de 

metadados existentes no campo de aprendizagem (IEEE Learning Object Metadata 

(LOM)) são utilizados com a finalidade de descobrir, recuperar, compartilhar e 

reutilizar objetos de aprendizagem médicos de referência, e o repositório de objetos 

de aprendizagem é compatível com os quatro princípios do Linked Data para 

simplificar a interoperabilidade com ambientes externos. Dessa forma, a ontologia é 

utilizada como um suporte para sugerir termos padronizados e conceitos no processo 

de criação de metadados de cada objeto de aprendizagem. 

No trabalho de Blaum et al. (2013) foram identificados três vocabulários 

projetados para descrever formatos de treinamento e métodos para a área de 

educação na saúde. A ontologia TIME (Topics for Indexing Medical Education) foi 

projetada para descrever o ensino médico e objetos de aprendizagem, enquanto a 
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METRO (Medical Education Taxonomy Research Organization) é apropriada para a 

anotação de métodos e processos da educação médica. Além disso, uma ontologia 

em língua alemã, conhecida como OBEO (Ontology of Bio-Medical Educational 

Objectives), é utilizada principalmente para a anotação semântica de objetos de 

aprendizagem que auxiliam na formação médica. 

O objetivo do trabalho de Roth et al. (2013) é o gerenciamento de grandes 

quantidades de informação disponíveis em textos clínicos. Os autores propõem uma 

ferramenta de consulta para permitir o acesso a estes dados, em benefício de médicos 

e pesquisadores. Para que cada documento seja indexado em uma consulta, um pré-

processamento sobre seu conteúdo é realizado, com a finalidade de analisar cada 

palavra que constitui o texto clínico. Esta análise permite a anotação do documento 

com termos adequados de um vocabulário pré-definido por ontologias do domínio da 

saúde. Na consulta, são realizadas inferências sobre este vocabulário para recuperar 

textos clínicos classificados por diferentes termos do vocabulário em questão. 

O trabalho de Bittencourt et al. (2007) refere-se à área da informática médica 

para sistemas tutores inteligentes. Neste caso, a ontologia é utilizada como um 

formalismo de representação do conhecimento do domínio da aplicação. O enfoque 

do projeto é voltado ao estudo das estruturas ósseo-cranianas, atendendo a demanda 

de educadores da área médica interessados no ensino da anatomia e fisiologia dessas 

estruturas. 

A proposta de Dafti et al. (2015) é a recuperação e reutilização de pacientes 

virtuais. Pacientes virtuais são simulações interativas de computador utilizadas como 

atividades de aprendizagem no ensino de cuidados de saúde. Neste trabalho, a 

ontologia é utilizada para a anotação semântica dos pacientes virtuais, de forma a 

distinguí-los de outros tipos objetos de aprendizagem. 

 Por fim, com objetivo de propor um ambiente de aprendizagem baseado na 

metodologia de estudo de caso, o trabalho de Bratsas et al. (2007) disponibiliza 

módulos de estudo formados por casos clínicos e suas soluções correspondentes. 

Para isto, utiliza uma ontologia para estruturar casos clínicos como objetos de 

aprendizagem e criar relações entre diferentes casos clínicos que retratam o mesmo 

problema. O modelo de metadados utilizado na composição de objetos de 

aprendizagem, a partir de casos clínicos, é o IEEE Learning Object Metadata – LOM. 
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  Os Quadros 6 e 7 apresentam os mesmos artigos discutidos anteriormente 

organizados pelos propósitos educacionais e pela função que a ontologia exerce no 

contexto de cada um deles. Por uma questão de organização, os propósitos 

educacionais ( ) e funções das ontologias ( ) são mencionados abaixo dos Quadros 

6 e 7, respectivamente. 

 

Quadro 6 – Categorização de Artigos baseada nos Propósitos Educacionais 

 

Artigo 

 

Propósito Educacional 

  

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

 

(DOVROLIS   et al., 2011) 

  

x 

    

x 

 

(NAKIKJ; WENG, 2013) 

 

x 

 

x 

 

 

   

 

(DIAS et al., 2011) 

  

x 

   

x 

 

 

 

 

(BOGDAN, 2011) 

  

x 

   

x 

 

 

(FALKMAN et al., 2008) 

 

 

 

x 

    

 

 

 

(GAO et al., 2006) 

 

x 

 

x 

 

 

   

 

(BOULOS et al., 2006) 

  

x 

 

x 

   

 

 

 

(AL-BUSAIDI; GRAY; 
FIDDIAN, 2006) 

  

x 

 

x 

   



65 
 

 

(PATHAK; KIEFER; 
CHUTE, 2012) 

  

x 

    

x 

 

(CARMODY; SHERRY; 
CARDIFF, 2010) 

  

x 

  

x 

  

 

(ALVINO et al., 2009) 

  

x 

  

x 

  

 

(EVANGELIA et al., 2011) 

  

x 

    

x 

 

(BLAUM et al., 2013) 

  

x 

  

x 

  

x 

 

(ROTH et al., 2013) 

 

x 

 

x 

    

x 

 

(BITTENCOURT et al., 
2007) 

  

x 

   

x 

 

 

(BRATSAS et al., 2007) 

  

x 

    

x 

 

(DAFTI et al., 2015) 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

P1: Promover a divulgação de dados de textos clínicos ou pesquisas científicas. P2: Propagar 

conhecimento de áreas específicas da medicina. P3: Motivar pacientes a partir de objetos de 

aprendizagem que tratam da importância do uso de medicamentos. P4: Enriquecer programas de 

treinamento médico com objetos de aprendizagem. P5: Colaborar com propostas de ensino que utilizam 

tecnologias interativas. P6: Recuperar objetos de aprendizagem de referência da área médica. 

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 7 – Categorização de Artigos baseada na Função da Ontologia  

 

Artigo 

 

Função da ontologia 

  

F1 

 

F2 

 

F3 

 

(DOVROLIS   et al., 2011) 

  

x 

 

 

(NAKIKJ; WENG, 2013) 

 

x 

  

 

(DIAS et al., 2011) 

  

x 

 

 

 

(BOGDAN, 2011) 

 

x 

  

 

 

 

(FALKMAN et al., 2008) 

 

x 

  

 

(GAO et al., 2006) 

  

x 

 

 

(BOULOS et al., 2006) 

 

x 

  

 

(AL-BUSAIDI; GRAY; FIDDIAN, 
2006) 

 

 

x 

  

x 

 

(PATHAK; KIEFER; CHUTE, 
2012) 

 

x 

  

x 

 

 

(CARMODY; SHERRY; CARDIFF, 
2010) 

 

x 

  

 

(ALVINO et al., 2009) 

 

x 

 

x 
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(EVANGELIA et al., 2011) 

 x  

 

(BLAUM et al., 2013) 

 

x 

 

x 

 

 

(ROTH et al., 2013) 

 

x 

 

x 

 

 

(BITTENCOURT et al., 2007) 

 

x 

  

 

(BRATSAS et al., 2007) 

  

x 

 

 

(DAFTI et al., 2015) 

  

x 

 

 

F1: Representar informações de áreas da medicina, dados de pesquisas científicas, dados de pacientes 

e profissionais da área; F2: Fornecer termos padronizados e conceitos que funcionam como 

metadados, descritos em RDF, de objetos de aprendizagem; F3: Construir relações conceituais entre 

termos sinônimos com o objetivo de simplificar termos médicos complexos. 

Fonte: Autoria própria. 

Como representado nos Quadros 6 e 7, os artigos descritos anteriormente têm 

como propósitos educacionais: 1) promover a divulgação de dados de textos clínicos 

ou pesquisas científicas; 2) propagar conhecimento de áreas específicas da medicina; 

3) motivar pacientes a partir de objetos de aprendizagem que tratam da importância 

do uso de medicamentos; 4) enriquecer programas de treinamento médico com 

objetos de aprendizagem; 5) colaborar com propostas de ensino que utilizam 

tecnologias interativas; e 6) recuperar objetos de aprendizagem de referência da área 

médica.   

 Baseado no contexto anunciado anteriormente, ontologias são usadas para: 1) 

representar informações de áreas da medicina, dados de pesquisas científicas ou 

dados de pacientes e profissionais da área; 2) fornecer termos padronizados e 

conceitos que funcionam como metadados, descritos em RDF, de objetos de 

aprendizagem; 3) construir relações conceituais entre termos sinônimos com o 

objetivo de simplificar termos médicos complexos. 
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De uma forma geral, os artigos selecionados nesta análise estão distribuídos 

no intervalo de 2006 até 2015. Nota-se que no artigo de Gao et al. 2006, um dos três 

artigos representativos de 2006, o vocabulário que compõe a ontologia é utilizado no 

processo de anotação semântica de recursos digitais, visando promover a 

interoperabilidade semântica entre recursos de diferentes fontes. A ontologia é 

utilizada com os mesmos propósitos nos anos seguintes (BRATSAS et al., 2007; 

FALKMAN et al., 2008; ALVINO et al., 2009; EVANGELIA et al., 2011; DIAS et al., 

2011; BOGDAN, 2011; DOVROLIS et al., 2011; BLAUM et al., 2013; ROTH et al., 

2013 e DAFTI et al., 2015). Dessa forma, a anotação semântica de recursos digitais, 

que no contexto da educação são conhecidos como objetos de aprendizagem, 

utilizando o vocabulário estruturado de ontologias é uma prática que se mantêm em 

vigor devido a capacidade da ontologia de estruturar um domínio, provendo os 

principais conceitos, propriedades e relacionamentos.  

 No contexto da saúde, as vantagens da utilização de um vocabulário, 

padronizado e aceito por uma comunidade acadêmica, para descrever 

semanticamente recursos educacionais da área são a promoção da interoperabilidade 

de bases de conhecimento em saúde e a facilidade de recuperação, avaliação, 

aquisição e reutilização destes recursos. Diante disso, torna-se possível, por exemplo, 

a seleção de estudos sobre uma doença específica em diferentes bases médicas ou 

a recuperação de objetos de aprendizagem que tratam de um tema específico da área. 

 É importante destacar que, para descrever um domínio a partir de um 

vocabulário específico, a ontologia é capaz de representar conceitos sinônimos e 

estabelecer uma relação de equivalência entre estes conceitos. O trabalho de Al-

busaidi, Gray e Fiddian (2006) utilizou esta capacidade para simplificar termos 

médicos complexos para a educação de pacientes com letramento em saúde 

inadequado. Posteriormente, o trabalho de Pathak, Kiefer e Chute (2012) também 

utilizaria esta capacidade para encontrar padrões em dados clínicos com a finalidade 

contribuir com pesquisas acadêmicas. 

 Finalmente, tendo em vista a eminente necessidade de gerenciamento de 

conhecimento por parte de diferentes softwares, abordagens e métodos 

computacionais com propósitos educacionais da área da saúde, os trabalhos de 

Boulos et al. (2006), Al-busaidi, Gray e Fiddian (2006), Bittencourt et al. (2007), 
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Falkman et al. (2008), Alvino et al. (2009), Carmody, Sherry e Cardiff (2010), Dias et 

al. (2011), Bogdan (2011), Blaum et al. (2013), Roth et al. (2013) e Nakikj e Weng 

(2013) utilizam ontologias para representar informações de áreas da medicina, dados 

de pesquisas científicas, dados de pacientes ou de profissionais da área. A ideia é 

fornecer uma camada inteligente para que softwares, abordagens e métodos 

computacionais com propósitos educacionais sejam capazes, por exemplo, de 

fornecer informações sobre uma área específica da saúde ou de conhecer o perfil e 

as necessidades do seu público alvo.   

Portanto, pode-se concluir que, com aumento exponencial da quantidade de 

informação disponível no ambiente digital, a utilização de ontologias é um dos 

métodos adequados para representação e organização de recursos destinados à 

educação, e acredita-se que este estudo possa fornecer uma visão de como emprega-

las neste contexto. 
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Capítulo 

4 
 
PROCESSO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE UMA ONTOLOGIA DO DOMÍNIO 

DA DOENÇA RENAL CRÔNICA PARA CAPACITAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Este capítulo descreve o processo de engenharia de conhecimento para 

representação de um subdomínio da Doença Renal Crônica (definição, formas de 

diagnóstico, estágios, fatores de risco e medidas nefroprotetoras para cada estágio e 

fatores de risco abordados) em uma ontologia que permita o compartilhamento e o 

reuso de informações por parte do referatório, desenvolvido por este trabalho, para 

capacitar profissionais de Atenção Primária à Saúde nos cuidados de pacientes com 

Doença Renal Crônica.  

 

4.1 Processo de Engenharia do Conhecimento 

 A Engenharia do Conhecimento (EC) é responsável pelo desenvolvimento de 

metodologias e técnicas para construir sistemas baseados em conhecimento. A EC 

Clássica é composta pelas etapas: Aquisição de Conhecimento (extração do 

conhecimento de suas diversas fontes), Representação de Conhecimento 

(modelagem do domínio), Validação do Conhecimento (verificação de consistência), 

Explicação e Justificativa (recuperação e apresentação do raciocínio ao usuário) 

(NAZARIO et al., 2012). Nas seções seguintes serão abordadas cada uma dessas 

etapas. 

 

 



71 
 

 

4.1.1 Aquisição de Conhecimento 

O conhecimento sobre DRC, reunido neste trabalho e apresentado nas Seções 

2.5.1 e 2.5.3, foi retirado de vários artigos científicos da área. Como foco principal, ele 

busca responder cinco perguntas específicas:   

 O que é a DRC? 

 Como detectar pacientes com DRC? 

 Como se caracterizam os estágios da doença? 

 Quais são os fatores de risco da DRC? 

 Quais são as medidas nefroprotetoras indicadas para impedir a progressão da 

DRC sob a perspectiva de cada fator de risco e dos estágios da doença? 

As perguntas foram formadas a partir de diferentes aspectos da DRC, que 

alguns autores da área, (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; PAIGE; NAGAMI, 2009; 

SANTOS et al., 2012), consideram como fundamentais para que um profissional de 

APS tenha capacidade de perceber os indicadores da doença em pacientes.  

 

4.1.2 Representação do Conhecimento 

Ontologia é a técnica de representação do conhecimento escolhida por este 

trabalho porque, além da possibilidade de descrever informações sobre a doença de 

forma padronizada, tornando-as passíveis de processamento automático por máquina 

e facilitando seu o compartilhamento e reuso, a ontologia também permite a inferência 

sobre seu próprio conteúdo (WANG et al., 2004).  

Apesar da existência de diferentes metodologias como, por exemplo, o 

processo proposto pelo Método Cyc (REED; LENAT, 2002), a metodologia proposta 

por Uschold (USCHOLD; GRUNINGER, 1996), e a Methontology (LOPEZ; PÉREZ; 

JURISTO, 1997); o processo de desenvolvimento da ontologia deste trabalho é 

baseado no método 101 proposto por Noy e Guiness (2001). 

O estudo comparativo desenvolvido por Silva, Souza e Almeida (2008) permite 

a realização de uma análise acerca das metodologias citadas anteriormente. O 

método Cyc e a metodologia proposta por Uschold, por exemplo, mostram-se 
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superficiais na elucidação dos passos para construção de ontologias, principalmente 

no que diz respeito a atividades e procedimentos envolvidos. Em relação ao ciclo de 

desenvolvimento, compreendendo atividades de gerenciamento, desenvolvimento e 

manutenção de ontologias, a Methontology é uma das metodologias mais completas, 

porém, o método 101 dá uma ênfase maior para atividades de desenvolvimento, em 

especial para implementação da ontologia, expondo o que deve ser realizado em cada 

um dos setes passos do seu processo de modelagem com maior riqueza de detalhes. 

A seguir, os sete passos desta metodologia serão apresentados e relacionados com 

a construção da ontologia deste trabalho. 

 O passo um exige três informações específicas: “Qual o domínio, propósito e 

para que informações a ontologia deve fornecer respostas”.  O objetivo da ontologia 

proposta neste trabalho é representar o domínio da DRC especificado nas Seções 

2.4.1 e 2.4.3 (definição, formas de diagnóstico, estágios, fatores de risco e medidas 

nefroprotetoras para cada estágio e fatores de risco abordados). Desta forma, busca 

estruturar semanticamente as informações detalhadas nestas seções e responder as 

cinco perguntas identificadas na fase de aquisição de conhecimento.  

 O passo dois chama atenção para a importância do reuso de ontologias que já 

foram desenvolvidas para representar o domínio especificado no passo anterior. Com 

onze mil termos, a The Human Phenotype Ontology - HPO (KÖHLER et al., 2014) 

proporciona um vocabulário padronizado para anormalidades fenotípicas encontradas 

nas doenças humanas. Como a DRC é uma anormalidade do sistema urinário, mais 

especificamente do rim, a HPO representa a doença e os seus cinco estágios. A 

Figura 3 permite a visualização de parte da ontologia HPO responsável pela 

representação da DRC.  

Figura 3 - Parte da ontologia HPO responsável pela representação da DRC 

 

Fonte: (KÖHLER et al., 2014) 
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De forma similar, a DRC é representada pela International Classification of 

Diseases, Version 10 - Clinical Modification - ICD10CM (BROOKS, 2015), uma 

ontologia que permite a classificação de doenças dispostas em registros eletrônicos 

de saúde e o armazenamento e recuperação de informações de diagnóstico para fins 

clínicos. A Figura 4 representa a DRC sob a perspectiva da ICD10CM. Seus termos 

são nomeados a partir de uma notação específica (N18, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, 

N18.5, N18.6 e N18.9). Desta forma, estes termos identificam Chronic kidney disease, 

Chronic kidney disease stage 1,Chronic kidney disease stage 2 (mild), Chronic kidney 

disease stage 3 (moderate), Chronic kidney disease stage 4 (severe), Chronic kidney 

disease stage 5, Chronic kidney disease unspecified e End stage renal disease, 

respectivamente. 

As ontologias HPO e ICD10CM restringem o domínio da DRC a sua definição 

e estágios. E, como citado anteriormente, este trabalho busca representar e fornecer 

informações que abordam, além da definição da DRC e seus estágios, formas de 

diagnóstico, fatores de risco e medidas nefroprotetoras para cada estágio e fatores de 

risco abordados. Outra limitação está relacionada com o fato de que estas ontologias 

são totalmente descritas em inglês. Portanto, uma nova ontologia é proposta para 

representar o recorte do domínio da DRC pretendido, convencionou-se chamá-la de 

OntoEducaDRC. 

Figura 4 - DRC sob a perspectiva da ICD10CM 

 

Fonte: (BROOKS, 2015) 
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O passo três e quatro propõem a enumeração dos termos importantes da 

ontologia e a definição de classes e hierarquia de classes, respectivamente. Porém, 

as classes isoladamente não fornecem subsídios suficientes para responder às 

questões de competência do passo um. Uma vez que as classes foram definidas, é 

necessário descrever a estrutura interna dos seus conceitos (BREITMAN, 2005), 

portanto, o passo cinco é reservado para a definição de propriedades das classes, e 

o passo seis para definir os valores das propriedades que, neste caso, serão cadeias 

de caracteres. 

 Retornando às Seções 2.4.1 e 2.4.3 para estruturar as informações que serão 

representadas na OntoEducaDRC, pode-se observar um conjunto de axiomas do 

domínio da DRC, ou seja, sentenças ou preposições consideradas um consenso 

sobre o tema pelos profissionais da área. A partir destes axiomas, podem ser extraídos 

os termos relevantes do domínio que, consequentemente, serão convertidos em 

classes ou em propriedades de objeto da OntoEducaDRC. Entende-se por 

propriedades de objeto, aquelas que são responsáveis por conectar duas classes da 

ontologia (HORRIDGE et al., 2004). Além disso, são elas que impõe as restrições, 

utilizadas para definir alguns limites para indivíduos (instâncias) que pertencem a uma 

classe (BREITMAN, 2010).  

Os principais axiomas considerados no processo de engenharia do 

conhecimento são mencionados a seguir:  

1. A Doença Renal Crônica é baseada em três componentes: (1) um 

componente anatômico ou estrutural (marcadores de lesão renal); (2) 

um componente funcional (baseado na Taxa de Filtração Glomerular, 

TFG) e (3) um componente temporal. 

2. A KDOQI sugeriu que a Doença Renal Crônica deveria ser classificada 

em estágios baseados na Taxa Filtração Glomerular e na presença de 

lesão renal. A DRC é dividida em estágios de 1 a 5, nos estágios 3, 4 e 

5 não há necessidade de se documentar a presença de lesão da 

estrutura renal. 

3. A probabilidade de progressão da Doença Renal Crônica é 

determinada por interações complexas que envolvem vários fatores 

clínicos. 

 



75 
 

Utilizando as questões de competência do passo 1, pode-se identificar as 

perguntas para as quais a OntoEducaDRC deve fornecer respostas e, 

consequentemente, identificar os termos relevantes do domínio a partir de palavras 

chaves que se encontram nas perguntas. Questões como “O que é a DRC? ”, “ Como 

se caracterizam os estágios da doença? ” e “Quais são os fatores de risco da DRC?” 

justificam o motivo pelo qual os termos em negrito nos axiomas são relevantes ao 

domínio e precisam ser transformados em classes da OntoEducaDRC. Em 

consequência disso, os sublinhados, que conectam os termos relevantes, são 

transformados em propriedades de objeto. Dessa forma, é formada uma estrutura 

inicial para a OntoEducaDRC, como se verifica no exemplo do Quadro 8. 

Quadro 8 – Estrutura conceitual inicial da OntoEducaDRC 

 

Classe 

 

Propriedade de Objeto 

 

Classe 

 

 

 

Doença Renal Crônica 

 

 

 

éBaseadaEm 

 

Taxa de Filtração Glomerular 

 

Marcadores de Lesão Renal 

 

Componente Temporal 

 

éClassificadaEm 

 

Estágios 

 

éAfetadaPor 

 

Fatores de Risco 

Fonte: Autoria Própria 

O segundo axioma sugere que a classe Estágios tenha subclasses que 

representem cada estágio em específico. Outros dois axiomas permitem que as 

classes Marcadores de Lesão Renal e Fatores de Risco também tenham subclasses. 

São eles:  

4. Entre os marcadores de lesão renal, a proteinúria é o mais 

frequentemente utilizado. Porém, outros marcadores de lesão renal 
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também podem ser empregados como, por exemplo, albuminúria, 

hematúria glomerular e alterações anatômicas.  

5. A probabilidade de progressão da DRC é determinada por interações 

complexas que envolvem vários fatores clínicos como, por exemplo, 

idade, hipertensão, diabetes mellitus, obesidade, tabagismo, 

doença cardiovascular e fatores genéticos. 

Os termos em negrito no axioma 4 são marcadores de lesão renal e no axioma 

5 são fatores de risco. Portanto, constituem uma especialidade das classes 

Marcadores de Lesão Renal e Fatores de Risco, respectivamente, o que os tornam 

subclasse dentro do contexto da OntoEducaDRC. No Quadro 9 pode-se visualizar as 

propriedades de objeto que conectam as classes Estágios, Marcadores de Lesão 

Renal e Fatores de Risco com suas subclasses. 

Quadro 9 – Propriedades de Objeto que conectam as classes Estágios, Marcadores de Lesão 

Renal e Fatores de Risco às suas subclasses 

 

Classe 

 

Propriedade de Objeto 

 

SubClasse 

 

 

Estágios 

 

 

 

possuiComoComponente 

 

Estágio 1 

 

Estágio 2 

 

Estágio 3A 

 

Estágio 3B 

 

Estágio 4 

 

Estágio 5 

 

 

 

 

 

Proteinúria 
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Marcadores de Lesão Renal 

 

 

possuiComoComponente 

 

Albuminúria 

 

Hematúria Glomerular 

 

Alterações Anatômicas 

 

 

Fatores de Risco 

 

 

possuiComoComponente 

 

Idade 

 

Hipertensão 

 

Diabetes Mellitus 

 

Obesidade 

 

Tabagismo 

 

Doença Cardiovascular 

 

Fatores Genéticos 

Fonte: Autoria Própria 

Diante das informações estruturadas até agora, mesmo com todas as classes 

e propriedades de objeto definidas, a OntoEducaDRC é capaz de informar apenas 

quais são os componentes da DRC, quantos são os estágios, quais são os fatores de 

risco da doença e os tipos de marcador de lesão renal. Tais informações não 

respondem todas as questões de competências do passo 1, perguntas como, por 

exemplo, “ Como se caracterizam os estágios da doença? “ e “Quais são as medidas 

nefroprotetoras indicadas para impedir a progressão da DRC sob a perspectiva de 

cada fator de risco e dos estágios da doença ?“ estão sem resposta. 
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Nesse aspecto são usadas as propriedades de anotação, ou seja, propriedades 

usadas para adicionar metadados as classes (HORRIDGE et al., 2004). Cada classe 

tem um conjunto específico de propriedades de anotação, que são determinadas de 

acordo com as informações que a ontologia tem que prover sobre o tópico que a 

classe representa.  

Considerando que a primeira questão que a OntoEducaDRC deve responder é 

“O que é a DRC? ”, a classe Doença Renal Crônica deve ser associada a propriedade 

de anotação Definição. Tal propriedade, como o próprio nome diz, fornece uma 

definição para a doença, como pode ser observado no Quadro 10. 

Quadro 10 – Propriedades de anotação da classe Doença Renal Crônica 

 

Classe: Doença Renal Crônica 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

A definição é baseada em três componentes: (1) um 

componente anatômico ou estrutural (marcadores 

de lesão renal); (2) um componente funcional 

(baseado na Taxa de Filtração Glomerular, TFG) e 

(3) um componente temporal. Com base nessa 

definição, é portador de DRC qualquer indivíduo 

que, independente da causa, apresente TFG < 60 

mL/min/1,73m² ou TFG > 60 mL/min/1,73m² 

associada a pelo menos um marcador de lesão renal 

parenquimatoso presente há pelo menos 3 meses. 

Fonte: Autoria Própria 

A segunda questão é “ Como detectar pacientes com DRC? “. Como já foi 

mencionado anteriormente, a DRC é associada a três componentes: um anatômico 

ou estrutural (marcadores de lesão renal), um funcional (Taxa de Filtração Glomerular) 

e um temporal. Sabe-se que para cada um desses componentes existe uma classe, e 

que a classe Marcadores de Lesão Renal está associada a um conjunto de 

subclasses. Portanto, para a superclasse Marcadores de Lesão Renal, é necessária 

apenas a propriedade de anotação Definição, como pode ser visualizado no Quadro 

11. Mas quando se trata de cada marcador de lesão renal em específico, que são 
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representados pelas Subclasses, é necessário fornecer, além da definição, as formas 

de diagnóstico do marcador. As propriedades de anotação de uma das subclasses da 

classe Marcadores de Lesão Renal são apresentadas no Quadro 12. Também deve-

se definir e apresentar as formas de detecção da Taxa de Filtração Glomerular, sendo 

assim, a classe Taxa de Filtração Glomerular tem como propriedades de anotação 

Definição e Formas de Detecção, Quadro 13. Já para a classe Componente Temporal, 

é necessária apenas a propriedade de anotação Definição com o objetivo de 

descrever tal componente, Quadro 14. 

Quadro 11 – Propriedades de anotação da classe Marcadores de Lesão Renal 

 

Classe: Marcadores de Lesão Renal 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Condições que sugerem presença de lesão renal 

com alteração estrutural e/ou funcional dos rins. 

Fonte: Autoria Própria 

Quadro 12 – Propriedades de anotação de uma Subclasse de Marcadores de Lesão Renal 

 

Subclasse de Marcadores de Lesão Renal: Hematúria Glomerular 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Hematúria é definida como a presença de forma 

anormal de eritrócitos (glóbulos vermelhos) na urina.  

 

Formas de Diagnóstico 

 

A hematúria pode ser macroscópica, ou seja, visível 

a olho nu, ou microscópica, ou seja, apenas 

detectada com uma análise de urina. Dismorfismo 

eritrocitário é o exame que diferencia hematúria 

glomerular de não glomerular. 

Fonte: Autoria Própria 



80 
 

Quadro 13 – Propriedades de anotação da classe Taxa de Filtração Glomerular 

 

Classe: Taxa de Filtração Glomerular 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

É definida como a capacidade dos rins de eliminar 

uma substância do sangue e é expressa como o 

volume de sangue que é completamente depurado 

em uma unidade de tempo.  

 

 

Formas de Detecção 

 

Nos últimos anos, a depuração da creatinina com 

urina de 24 horas e a creatinina sérica foram os 

métodos mais usados para estimar a TFG. 

Considerando que declínio da função renal causa o 

aumento da concentração sérica/plasmática de 

qualquer componente que é produzido no corpo a 

uma taxa relativamente constante e removido 

exclusivamente pela filtração glomerular, equações 

baseadas na creatinina sérica têm sido analisadas e 

testadas em grandes estudos. O uso destas 

equações tem como vantagem fornecer ajuste para 

variações substanciais em sexo, idade, superfície 

corporal e raça, variáveis que interferem na 

produção de creatinina. As equações mais 

comumente usadas são a fórmula de Cockroft-Gault 

(C-G) e a desenvolvida para o estudo MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease). 

Fonte: Autoria Própria 

Quadro 14 – Propriedades de anotação da classe Componente Temporal 

 

Classe: Componente Temporal 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Período superior a 3 meses 

Fonte: Autoria Própria 



81 
 

As questões relacionadas ao estadiamento da doença são “Como se 

caracterizam os estágios da doença?” e “Quais são as medidas nefroprotetoras 

indicadas para impedir a progressão da DRC sob a perspectiva de cada estágio da 

doença?”. Para respondê-las, a OntoEducaDRC deve conhecer a definição de cada 

estágio e as medidas nefroprotetoras que impedem que a doença progrida de um 

estágio para o outro. Por isso, cada classe que representa um estágio conta com as 

propriedades de anotação Definição e Medidas Nefroprotetoras Correspondentes, 

como pode ser visto no exemplo do Quadro 15. 

Quadro 15 – Propriedades de anotação da classe Estágio 1 

 

Classe: Estágio 1 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

É caracterizada pela presença de Lesão Renal e por 

uma Taxa de Filtração Glomerular maior ou igual a 

90 mL/ min/ 1,73 m² (Filtração Glomerular normal ou 

aumentada) 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Controle de pressão arterial e glicemia; Tratamento 

com Inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (IECA) ou bloqueadores de receptores 

de angiotensina II (BRA); Adequação dietética; 

Aderência medicamentosa; Atividade física; 

Controle de Peso; Interrupção do tabagismo; 

Interrupção do uso de drogas nefrotóxicas. 

Fonte: Autoria Própria 

As últimas questões que precisam ser respondidas são “Quais são os fatores 

de risco da DRC?” e “Quais são as medidas nefroprotetoras indicadas para impedir a 

progressão da DRC sob a perspectiva de cada fator de risco?”. É fato que a primeira, 

das duas perguntas restantes, já foi respondida previamente desde que os fatores de 

risco, presentes no axioma 5, foram transformados em subclasse da classe Fatores 

de Risco. Mais ainda é necessário definir cada um desses fatores e fornecer, com o 

objetivo de impedir a progressão da DRC, as medidas nefroprotetoras utilizadas na 
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presença deles em pacientes. Por este motivo, a superclasse Fatores de Risco tem 

apenas Definição como propriedade de anotação, em contrapartida, cada subclasse 

tem Definição e Medidas Nefroprotetoras Correspondentes como suas propriedades. 

As propriedades de anotação da superclasse e de uma representante das subclasses 

podem ser vistas nos Quadros 16 e 17. 

Quadro 16 – Propriedades de anotação da classe Fatores de Risco 

 

Classe: Fatores de Risco 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Considera-se todos os fatores clínicos que 

contribuem com a progressão da Doença Renal 

Crônica. 

Fonte: Autoria Própria 

Quadro 17 – Propriedades de anotação da subclasse Hipertensão 

 

Subclasse de Fatores de Risco: Hipertensão 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença 

caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no 

sangue.  

É de grande importância que a pressão arterial (PA) 

de pacientes com DRC seja controlada de forma 

rigorosa, pois isso minimizará a progressão da DRC 

e reduzirá o risco de doença cardiovascular. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o KDOQI 

recomendam, de um modo geral, valores de PA 

≤130/85 mmHg (≤140/90 mmHg em pacientes com 

mais de 60 anos de idade) como ideais para 

pacientes com DRC.  Níveis pressóricos ainda mais 
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baixos devem ser considerados em pacientes com 

doença renal crônica associada à proteinúria. 

Fonte: Autoria Própria 

É importante destacar que, diferentemente das subclasses da classe 

Marcadores de Lesão Renal que possuem uma propriedade que fornece informações 

sobre formas de diagnosticar o marcador em questão, as subclasses da classe 

Fatores de Risco não possuem propriedades que forneçam informações do 

diagnóstico de tais fatores, pois este trabalho pressupõe que o profissional de APS é 

capacitado para detectar a presença desses fatores no paciente, mas pode 

desconhecer a relação que existe entre eles e a DRC.  

O último passo do método 101 defende a criação de instâncias individuais para 

classes na hierarquia. Instância pode ser definida como um indivíduo que é membro 

de uma classe ou, de uma forma simplória, pode ser entendida como um caso ou 

exemplo (HORRIDGE et al., 2004). 

Como a OntoEducaDRC é uma representação de um micro domínio da DRC e 

suas classes representam conceitos relativos a este domínio específico, este trabalho 

desconsidera o passo sete. Geralmente, as instâncias são aplicadas sob classes que 

descrevem conceitos genéricos como, por exemplo, as que compõem uma ontologia 

de nível superior.  

Uma vez que o conhecimento do domínio de interesse deste trabalho já está 

estruturado na OntoEducaDRC, a mesma torna-se apta a responder as questões de 

competência do passo um. Toda a estrutura da ontologia, incluindo classes, 

propriedades de objeto e de anotação, pode ser visualizada no Apêndice A. 

 

4.1.3 Validação do Conhecimento 

 A abordagem utilizada neste trabalho é similar a empregada em trabalhos que 

abordam Informática em Saúde, Ontologias e Educação (BOGDAN, 2011; FALKMAN 

et al., 2008; GAO et al., 2006; ALVINO et al., 2009; CARMODY; SHERRY; CARDIFF, 

2010; AL-BUSAIDI; GRAY; FIDDIAN, 2006). Nesta abordagem, a ontologia 

responsável por representar um domínio específico é validada por profissionais 
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especializados no domínio em questão. Portanto, o conhecimento do domínio da DRC 

e sua representação (OntoEducaDRC) foram avaliados por uma médica nefrologista 

da Universidade Federal da Paraíba (especialista da área), que também é membro do 

grupo de pesquisa ao qual este trabalho está associado. 

 

4.1.4 Recuperação do Conhecimento 

Depois de estruturar conceitualmente a OntoEducaDRC, a conceituação é 

formalizada na linguagem OWL (W3C RECOMMENDATION, 2004), através do editor 

de ontologias Protégé (GONÇALVES, 2015). Entre os editores de ontologia 

existentes, o Protégé foi escolhido porque é a ferramenta adotada no processo de 

implementação proposto pelo método 101 (NOY; GUINESS, 2001; SILVA; SOUZA; 

ALMEIDA, 2008).  

A Figura 5 fornece uma visão geral da OntoEducaDRC, criada a partir do 

visualizador gráfico do Protégé, com ênfase na classe Doença Renal Crônica e seu 

relacionamento com as demais classes da ontologia. Já a Figura 6, que apresenta a 

taxonomia da OntoEducaDRC, permite a visualização de todas as classes e 

subclasses do modelo. 

Figura 5 – Visão geral da OntoEducaDRC a partir do visualizador gráfico do Protégé 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 6 – Taxonomia da OntoEducaDRC 

 

Fonte: Autoria Própria 

 Uma vez que a ontologia está modelada em OWL, pode-se utilizar uma API 

Java, OWL API (UNIVERSITY OF MANCHESTER, 2015), que fornece integração com 

ferramentas utilizadas para raciocinar sobre as informações modeladas na ontologia. 

Estas ferramentas são conhecidas como raciocinadores (reasoners) e permitem a 

recuperação de informações estruturadas como classes, propriedades de anotação 

(Figura 7) e de objeto (Figura 8). O processo de recuperação do conhecimento 

modelado na ontologia será amplamente discutido no capítulo 6. 

Figura 7 – Exemplo de uma propriedade de anotação definida no editor de ontologias Protégé 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 



86 
 

Figura 8 – Exemplo de uma propriedade de objeto definida no editor de ontologias Protégé 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Capítulo 

5 
 
GESTÃO SEMÂNTICA DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

DO DOMÍNIO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA PARA 

CRIAÇÃO DE UMA BASE DE CONHECIMENTO 

 

 

 Este capítulo descreve os processos necessários para a seleção, extração, 

representação semântica, armazenamento e anotação semântica de objetos de 

aprendizagem, com a finalidade de criar uma base de conhecimento constituída de 

objetos cujo conteúdo intelectual está relacionado com a DRC. 

 

5.1 Seleção de Objetos de Aprendizagem do Domínio da Doença Renal Crônica 

Para extração de objetos de aprendizagem cujo conteúdo intelectual aborda a 

doença renal crônica, tornou-se necessário realizar o levantamento de repositórios de 

objetos de aprendizagem e, consequentemente, estabelecer algumas restrições para 

que, diante de diversas alternativas, fossem selecionados aqueles que retornam 

objetos de aprendizagem relevantes para o referatório desenvolvido neste trabalho.  

O levantamento dos repositórios de objeto de aprendizagem foi facilitado pela 

divulgação de uma lista, realizada pelo grupo de pesquisa LATEC (2015) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que engloba repositórios internacionais e 

nacionais. Além disso, foram considerados repositórios que não constavam na lista 

como, por exemplo, o repositório ARES (Acervo de Recursos Educacionais em 

Saúde), encontrado na fase de aquisição do conhecimento do domínio da DRC e 

extremamente relevante para os propósitos deste trabalho. 
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Foram impostas quatro restrições aos repositórios encontrados. Aqueles que 

cumpriram as quatro restrições tornaram-se aptos a fazer parte dos repositórios 

escolhidos como fonte de objetos de aprendizagem para o referatório desenvolvido 

neste trabalho.  

A primeira restrição tinha relação com o idioma. Como a aplicação é 

direcionada para profissionais de APS do país, os repositórios precisavam conter 

objetos de aprendizagem com conteúdo intelectual descrito em português.  

A segunda restrição estava relacionada com a natureza do repositório. Muitos 

deles são destinados para um tema específico como, por exemplo, o repositório 

Matemática Multimídia da Unicamp (2014), que contém objetos de aprendizagem para 

o Ensino Médio de Matemática no Brasil. Portanto, era necessário que o repositório 

fosse abrangente, contendo objetos de aprendizagem correspondente a diferentes 

áreas do conhecimento, ou específico para a autoaprendizagem de profissionais da 

saúde. Um exemplo de repositório abrangente é o Lume da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (2014), que fornece acesso à objetos de aprendizagem de 

diferentes áreas produzidos no âmbito da Universidade. Já o repositório ARES 

(Acervo de Recursos Educacionais em Saúde), promovido pelo Sistema Universidade 

Aberta do SUS - UNA-SUS (2014), é um exemplo de repositório que disponibiliza 

objetos de aprendizagem para o ensino-aprendizagem de trabalhadores da saúde. 

A terceira restrição exigia que os repositórios utilizassem metadados para 

descrever as características dos objetos de aprendizagem. O acesso a informações 

adicionais de um objeto de aprendizagem, fornecidas através de metadados, permite 

ao computador/software identificar, entre outras coisas, a relevância do mesmo para 

um domínio específico (tópico abordado na restrição seguinte), além de facilitar a 

classificação do objeto a partir do conhecimento sobre os tópicos que ele aborda, ou 

seja, tornou-se possível, por exemplo, distinguir objetos que abordavam os estágios 

da DRC daqueles que abordavam os fatores clínicos relacionados à doença. 

A quarta e última restrição estava diretamente ligada à capacidade de retornar 

objetos de aprendizagem relevantes sobre DRC e a disponibilidade desses objetos a 

partir de URLs ativas. A relevância do objeto de aprendizagem é determinada pela 

presença do termo “Doença Renal Crônica” em pelo menos um de três atributos que 

compõe os metadados dos objetos, o Título, Resumo e Assunto. No título, resumo e 

assunto, são geralmente encontrados os principais tópicos abordados pelos objetos 
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de aprendizagem, portanto, se nesses três atributos, ou em apenas um dos três, o 

termo “Doença Renal Crônica” é mencionado, significa que o objeto tem conteúdo 

intelectual direto ou indiretamente relacionado com a DRC, o que o torna relevante no 

contexto do referatório desenvolvido neste trabalho. 

Após a análise de todos os repositórios encontrados quanto à conformidade 

com as restrições, obteve-se um conjunto composto por seis repositórios que são as 

fontes dos cento e noventa e três objetos (193) de aprendizagem, relacionados à DRC, 

que compõe o referatório deste trabalho. É importante destacar que todos os 

repositórios selecionados seguem a política de acesso aberto, ou seja, disponibilizam 

o acesso às informações no meio digital para que qualquer pessoa possa ler, fazer 

download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar gratuitamente. No 

Quadro 18, pode-se visualizar cada repositório seguido do seu endereço eletrônico e 

número de objetos de aprendizagem relacionados à DRC retornados por ele.  

Quadro 18 – Repositórios selecionados como fonte de objetos de aprendizagem relacionados 

à Doença Renal Crônica 

 

Repositórios de Objetos de 
Aprendizagem  

 

Endereço Eletrônico 

 

Números de Objetos de 
Aprendizagem 

relacionados à DRC 

 

Repositório Aberto da Universidade 
do Porto 

 

http://repositorio-aberto.up.pt/ 

 

16 

 

Repositório Científico do Instituto 
Politécnico de Viseu 

 

http://repositorio.ipv.pt/ 

 

6 

 

Repositório da Universidade de 
Lisboa 

 

http://repositorio.ul.pt 

 

                     6 

 

Acervo de Recursos Educacionais 
em Saúde 

 

https://ares.unasus.gov.br/acer
vo/ 

 

93 

 

Repositório Digital da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 

 

http://www.lume.ufrgs.br/ 

 

32 
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Portal Domínio Público – Banco de 
Dados do Ministério da Educação 

 

http://www.dominiopublico.gov.
br/ 

 

40 

Fonte: Autoria Própria 

 

5.2 Acesso e Organização de Objetos de Aprendizagem do Domínio da Doença 

Renal Crônica em seus Repositórios de Origem 

Nos seis repositórios, descritos anteriormente, é possível acessar os objetos 

de aprendizagem por meio de consultas formadas a partir de caracteres inseridos, 

livremente pelos usuários, em uma caixa de texto posicionada ao lado, ou o mais 

próximo possível, do botão responsável por executar a consulta na base de dados do 

repositório. 

Como uma alternativa, todos eles oferecem a funcionalidade “Pesquisa 

Avançada” que permite refinar a pesquisa a partir do uso de filtros que, como o próprio 

nome sugere, tem a função de filtrar ou limitar os resultados de uma consulta de 

acordo com critérios pré-definidos.  

Como foi determinado previamente na restrição quatro, mencionada na seção 

anterior, o objeto de aprendizagem é relevante quando há a presença do termo 

“Doença Renal Crônica” em seu título, resumo ou assunto. Diante disso, o Repositório 

Aberto da Universidade do Porto permite a composição de filtros para buscar um termo 

específico no título, resumo e assunto dos objetos de aprendizagem. O Repositório 

Científico do Instituto Politécnico de Viseu, o Acervo de Recursos Educacionais em 

Saúde, o Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o 

Repositório da Universidade de Lisboa permitem a busca no título e assunto. O Portal 

Domínio Público, por sua vez, permite a busca apenas no título.  

Conforme as diferentes possibilidades de se realizar consultas nos diferentes 

repositórios, utiliza-se Doença Renal Crônica entre parênteses (“Doença Renal 

Crônica”) como o termo da pesquisa. Os parênteses garantem que as palavras, que 

constituem o termo, vão aparecer juntas e na ordem que estão descritas.  

Uma vez que o termo está definido, é possível executar a pesquisa, e, como 

resposta, os repositórios retornam os objetos de aprendizagem, resultantes da 
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consulta, organizados em uma lista que segue uma ordem de relevância determinada 

especificamente por cada repositório. É importante destacar que a lista é composta 

pelos títulos dos objetos de aprendizagem em formato de links e outras informações 

como, por exemplo, autores, palavras-chaves e resumo. Quando clicado, um link dá 

acesso a uma página composta pelos metadados de um objeto de aprendizagem e a 

outro link que permite o download do mesmo.  

Os repositórios selecionados neste trabalho disponibilizam metadados do 

padrão Dublin Core (THE DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE, 2014) para 

descrever os objetos de aprendizagem de acordo com seu conteúdo, propriedade 

intelectual e características formais (BREITMAN, 2005). 

Existem duas visões diferentes dos metadados Dublin Core de um objeto de 

aprendizagem em cada repositório. As duas visões fornecem as características do 

objeto de aprendizagem a partir de diferentes atributos como, por exemplo, título, 

autor, assunto, tipo, etc. A diferença é que a primeira visão, que pode ser visualizada 

na Figura 9, é apropriada para os usuários do repositório, ou seja, visualmente, o 

usuário consegue interpretar a informação, que está disponível na página, para avaliar 

se o objeto de aprendizagem tem características que atendem suas necessidades e, 

em caso positivo, pode recuperá-lo para uso ou reuso. Já a segunda visão utiliza a 

nomenclatura definida pelo padrão de metadados Dublin Core (vide Figura 10) para 

fornecer semântica ao objeto de aprendizagem, buscando aumentar sua visibilidade 

diante de motores de busca e sistemas de recuperação. 

É importante destacar que os repositórios vão além dos quinze atributos, 

recomendados pelo padrão Dublin Core, no processo de descrição de seus objetos 

de aprendizagem. Eles utilizam atributos opcionais ou qualificadores, que também são 

permitidos pelo padrão e funcionam como uma especialização dos quinze atributos 

originais. 

Os qualificadores são determinados pelas necessidades de descrição de cada 

objeto de aprendizagem, por exemplo, o objeto de aprendizagem pode ter 

colaboradores de diferentes áreas de atuação, portanto, só o atributo Contributor 

(Colaborador/Contribuição), que é identificado como dc.contributor nos metadados 

sugeridos pelo padrão Dublin Core, não acomoda uma semântica expressiva, 

tornando-se necessário qualificadores como, por exemplo, Ilustrator 

(dc.contributor.illustrator)  para identificar a entidade ou pessoa responsável pela 
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ilustração do objeto de aprendizagem, Editor (dc.contributor.editor) para identificar a 

entidade ou pessoa responsável pela edição literária do objeto de aprendizagem, 

entre outros. 

Figura 9 – Visão dos metadados de um objeto de aprendizagem destinados aos usuários do 

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Fonte: (REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014a). 

A seguir, será descrita uma abordagem, baseada em quatro etapas (extração, 

representação semântica, armazenamento e anotação semântica), proposta por este 

trabalho de mestrado para gestão de objetos de aprendizagem do domínio da DRC, 

existentes nos seis repositórios selecionados anteriormente. 
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Figura 10 – Visão dos metadados de um objeto de aprendizagem do Repositório Digital da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul destinados a sistemas de recuperação  

 

Fonte: (REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014b). 

 

5.3 Uma Abordagem para Gestão Semântica de Objetos de Aprendizagem do 

Domínio da Doença Renal Crônica 

Como abordado anteriormente, os repositórios selecionados neste trabalho 

disponibilizam metadados do padrão Dublin Core para descrever os objetos de 
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aprendizagem de acordo com seu conteúdo (título, assunto, descrição, informações 

relacionadas, fonte, cobertura e tipo), propriedade intelectual (criador, colaborador, 

editor/editora, condições de acesso) e características formais (data, formato, 

linguagem e identificador) (MORATO; MORAES, 2010). O grande problema é que, 

como toda informação vinculada pelos repositórios, os metadados estão especificados 

no interior de estruturas definidas por linguagens de marcação (WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM, 2015a), o que permite que mecanismos de busca (por exemplo, o 

Google (GOOGLE, 2016)) identifiquem o conteúdo dos objetos de aprendizagem, mas 

não oferece sentido semântico e uma forma padronizada de acesso para diferentes 

tipos de aplicações (AHRONHEIM, 1998).  

Portanto, para fornecer ao referatório a capacidade de gerenciar objetos de 

aprendizagem que são componentes de repositórios na Web, foi desenvolvida uma 

abordagem dividida em quatro etapas: extração, representação semântica, 

armazenamento e anotação semântica. Cada um desses passos está ilustrado na 

Figura 11. 

A etapa de Extração está relacionada com a análise sintática da estrutura 

definida pela linguagem de marcação responsável pela apresentação de informações 

de cada repositório. A análise tem o intuito de localizar, extrair e/ou manipular os 

metadados de objetos de aprendizagem presentes nas páginas dos repositórios. 

Na etapa de Representação Semântica, o padrão RDF (Resource Description 

Framework) é utilizado para que, a partir de uma sequência de informações descritas 

através de metadados sobre um determinado objeto de aprendizagem, se construa 

um modelo (grafo RDF) composto por um conjunto de sentenças processáveis por 

máquina que descrevem este objeto de aprendizagem. Cada sentença é composta 

por um recurso (URI do objeto de aprendizagem em questão), propriedade 

(metadado) e valor (valor do metadado). 

Modelos (Grafos RDF), formados por um conjunto de sentenças (triplas) RDF, 

são armazenadas em um banco de dados de triplas na etapa de Armazenamento. A 

principal vantagem oferecida por um banco de triplas é a capacidade de inferência 

sobre as triplas que permite, considerando o contexto deste trabalho, encontrar um 

tipo específico de objeto de aprendizagem (por exemplo, vídeos educativos), localizar 

objetos de aprendizagem criados por um mesmo autor, etc. O acesso às triplas, 

dispostas em um banco de triplas, é promovido por uma linguagem de consulta. 



95 
 

Figura 11 – Gestão semântica de Objetos de Aprendizagem 

 

Fonte: Autoria Própria 

Na etapa de Anotação Semântica, utiliza-se o vocabulário estruturado de 

ontologias para realizar anotações semânticas em todos os modelos RDF 

armazenados no banco de dados de triplas. O objetivo é classificar o conteúdo de 

objetos de aprendizagem de uma forma explícita e compreensível para que máquinas 

possam inferir informações sobre os mesmos. Esta etapa busca suprir a pouca 

expressividade da classificação do conteúdo de objetos de aprendizagem sugerida 

pelos repositórios, além de permitir a classificação correta de objetos de 

aprendizagem associados a metadados instanciados com informações incompletas 

ou tendenciosas. 

As ontologias apropriadas para este processo são as que descrevem a área de 

conhecimento abordada pelos objetos de aprendizagem manipulados. Dessa forma, 

quando um termo relevante do domínio modelado na ontologia é identificado no título, 
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resumo ou assunto de um objeto de aprendizagem significa que o objeto é relevante 

para o tema que o termo representa e, portanto, deve ser relacionado ao termo a partir 

de uma tripla RDF destinada à anotação. 

 Para a recuperação de informações sobre um objeto de aprendizagem 

representado em RDF, é necessário acessar a estrutura que o corresponde (Grafo 

RDF) a partir de uma de suas triplas, utilizando uma linguagem de consulta. Por este 

motivo, cada tripla de anotação foi adicionada para evidenciar um dos temas do 

conteúdo intelectual do objeto de aprendizagem em questão e viabilizar a recuperação 

de objetos de aprendizagem considerando sua relevância para este tema específico.  

A partir da próxima seção, serão apresentados os métodos utilizados por este 

trabalho para instanciar cada etapa desta abordagem com a finalidade de gerenciar 

informações de objetos de aprendizagem sobre a DRC que estão dispostos em 

diferentes repositórios disponíveis na Web de uma forma estruturada e organizada 

para o acesso automático por máquina. Para auxiliar neste processo, foi desenvolvido 

um software responsável pela execução de quatro serviços. Cada serviço 

corresponde a uma etapa definida nesta seção. 

 

5.3.1 Extração de Metadados de Objetos de Aprendizagem do Domínio da 

Doença Renal Crônica  

No contexto deste trabalho, extrair um objeto de aprendizagem significa coletar 

o conteúdo dos metadados deste objeto e sua respectiva URL para download. 

Portanto, antes da coleta dos dados, o software precisou estabelecer conexão com os 

repositórios e realizar a consulta pelo termo “Doença Renal Crônica”, utilizando os 

filtros específicos de cada repositório.  

É certo que, quando é realizada uma consulta em repositórios ou outros 

engenhos de busca, a barra de endereço do navegador de internet compõe uma URL 

que descreve todo o conjunto sequencial de ações relacionado a consulta. Por 

exemplo, A URL http://www.lume.ufrgs.br/advanced-

search?num_search_field=2&results_per_page=10&scope=%2F&field1=title&query1=”doenç

a renal crônica”&conjunction2=OR&field2=keyword&query2=”doença renal 

crônica&rpp=10&sort_by=0&order=DESC&page=1&submit=Enviar representa uma 

consulta, no escopo do Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do 

http://www.lume.ufrgs.br/advanced-search?num_search_field=2&results_per_page=10&scope=%2F&field1=title&query1=
http://www.lume.ufrgs.br/advanced-search?num_search_field=2&results_per_page=10&scope=%2F&field1=title&query1=
http://www.lume.ufrgs.br/advanced-search?num_search_field=2&results_per_page=10&scope=%2F&field1=title&query1=
http://www.lume.ufrgs.br/advanced-search?num_search_field=2&results_per_page=10&scope=%2F&field1=title&query1=
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Sul, por objetos de aprendizagem que apresentam o termo “Doença Renal Crônica” 

no título e assunto. A partir de trechos da URL pode-se deduzir como esta consulta foi 

composta: 

 O trecho “http://www.lume.ufrgs.br/” identifica o repositório. Trata-se do 

endereço eletrônico do Repositório Digital da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul; 

 O trecho “advanced-search?num_search_field=2” implica que o tipo de 

consulta escolhida, no repositório em questão, foi a consulta avançada, 

utilizando dois filtros. 

 O trecho “scope=%2F&field1=title&query1=”doença renal 

crônica”&conjunction2=OR&field2=keyword&query2=”doença renal 

crônica” corresponde à adição de dois filtros. O primeiro filtro é 

responsável pela seleção de objetos de aprendizagem que apresentam 

o termo “Doença Renal Crônica” no título. O segundo, pela seleção de 

objetos de aprendizagem que apresentam o termo “Doença Renal 

Crônica” no assunto/palavras-chaves. É importante destacar que os 

filtros são interdependentes, por isso a presença da conjunção “ou” (OR) 

na URL. 

 O trecho “submit=Enviar” descreve que o botão, responsável por 

executar a consulta na base de dados do repositório, foi acionado. 

Os demais trechos contêm parâmetros responsáveis pela organização e 

apresentação dos resultados da consulta: 

 Os trechos “results_per_page=10”e “rpp=10” restringem o número de 

objetos de aprendizagem, retornados em uma consulta, ao limite de dez 

por página. Como consequência disso, e considerando o trecho 

“page=1”, a URL do exemplo fornece acesso a primeira página de 

resultados, ou seja, a página que apresenta os dez primeiros objetos de 

aprendizagem retornados na consulta que ela descreve. 

 O trecho “sort_by=0” define como os objetos de aprendizagem devem 

ser organizados. Os valores atribuídos ao elemento “sort_by” variam de 

0 a 3, onde 0 significa relevância, 1 significa título, 2 significa data de 

publicação e 3 significa data de depósito. 
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Na URL do exemplo, os objetos de aprendizagem são organizados por 

relevância. Então, o trecho “order=DESC” determina que eles são 

apresentados do mais relevante para o menos relevante. 

Portanto, foi necessário fornecer, ao software, a URL resultante da consulta 

manual, em busca de objetos de aprendizagem relevantes para o domínio da DRC, 

realizada em cada repositório selecionado neste trabalho. Deve ser observado que a 

relevância do objeto de aprendizagem é determinada pela presença do termo “Doença 

Renal Crônica” em pelo menos um de três atributos que compõe os metadados do 

objeto, o Título, Resumo e Assunto. Fazendo uma analogia com ações do usuário nos 

repositórios, a URL permitiu ao software ter acesso a mesma página que um usuário 

tem acesso após executar uma consulta. Trata-se da página que lista os objetos de 

aprendizagem relevantes para a consulta em questão (Figura 12) e, portanto, o ponto 

de partida para a extração de dados. 

Como as páginas dos repositórios têm sua estrutura descrita pela linguagem 

de marcação HTML (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2015a), o software teve 

que realizar uma análise sintática do código HTML, com o intuito de localizar, extrair 

e/ou manipular informações das páginas. Para isso, foi utilizada a biblioteca Java 

Jsoup (HEDLEY, 2009), que consegue analisar códigos HTML a partir de um arquivo, 

sequência de caracteres ou URL, e fornece métodos para extração, localização e 

manipulação de informações. 

No contexto da linguagem HTML, uma página web é constituída de elementos, 

que são entidades especificadas para construir estruturas como, por exemplo, 

formatação de texto, parágrafos, listas e tabelas (WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM, 2015a). A página de resultados de uma consulta por objetos de 

aprendizagem é, geralmente, composta de uma lista. Cada item da lista, por sua vez, 

apresenta características de um objeto de aprendizagem. A Figura 12, por exemplo, 

permite a visualização da página de resultados de uma consulta que utiliza o título em 

formato de link, autores e data de publicação como características de um objeto de 

aprendizagem apresentadas em cada item da lista de resultados. As marcações, que 

constituem a linguagem HTML e são representadas através de tags, permitem a 

especificação de elementos para representar, entre outros componentes, a lista, os 

itens da lista e as características dos objetos de aprendizagem.  
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Figura 12 – Parte da Lista de Objetos de Aprendizagem encontrados no Repositório Digital 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que apresentam o termo “Doença Renal 

Crônica” no título e assunto 

 

 

Fonte: (REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014c). 

A tag é utilizada para atribuir nome e identidade para cada um dos elementos 

e, consequentemente, distingui-los entre si. Além disso, permite identificar onde um 

elemento começa e onde ele termina (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2015a). 

Por exemplo, a Figura 14 fornece a visão de um trecho de código HTML responsável 
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pela identificação do título de um objeto de aprendizagem como um link que, quando 

clicado, redireciona para uma página que apresenta os metadados de tal objeto 

(visualmente, no repositório, ele é apresentado conforme pode ser visto na Figura 13). 

O elemento “a” é responsável por indicar que o título do objeto de aprendizagem será 

visto como um link. Sendo assim, a tag que identifica o início e o fim do elemento “a” 

é <a> e </a>, respectivamente. A tag também comporta os atributos, que possuem 

um nome e um valor e são utilizados para adicionar informações extras ao elemento 

(WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2015a). Na Figura 14, o href é o atributo cujo 

valor é a URL que indica a página onde encontra-se os metadados do objeto de 

aprendizagem abordado no exemplo.  

Figura 13 – Informações de um objeto de aprendizagem apresentadas como resultado de 

uma consulta no Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

 

Fonte: (REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014c). 

Figura 14 – Trecho em HTML que representa o link visualizado na Figura 13 

 

Fonte: (REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014c). 

Sendo assim, em primeira instância, o software precisou ter acesso ao valor de 

cada atributo href, presente no elemento “a” de cada item da lista de resultados. 

Portanto, foi necessário traçar uma “rota” para conduzir a biblioteca Jsoup com a 

finalidade de se obter o valor deste atributo em cada item da lista (WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM, 2015a).  

Pela especificação da linguagem HTML, uma lista é identificada pela tag <ul>, 

cada um dos itens da lista é identificado pela tag <li> e um link, como mencionado 

anteriormente, é identificado pela tag <a>. Para diferenciar cada item da lista, a tag 

<li> possui um atributo id que recebe um número como valor. Dessa forma, para 
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navegar entre os itens da lista, basta apenas incrementar ou decrementar o valor do 

atributo id. 

Visualizando a lista de resultados de repositórios do ponto de vista do código 

HTML, tornou-se possível afirmar que a lista é representada por um elemento de tag 

<ul> e é constituída por vários elementos de tag <li> que representam os itens da lista. 

Cada um dos itens possui, entre outros elementos, um elemento de tag <a>, que é o 

elemento que possui o atributo pretendido. Uma vez que a “rota” foi pré-definida 

(Figura 15), bastou incluí-la como parâmetro do método “select” da biblioteca Jsoup, 

para que o atributo pretendido fosse coletado. O método interpretou a “rota” como o 

seguinte comando: “Retorne todos os atributos href, que pertencem a elementos 

identificados pela tag <a> que, por sua vez, estão em diferentes elementos de tag <li>, 

que compõe o elemento de tag <ul>. É importante destacar que a “rota” pode ser 

modificada de acordo com a natureza dos elementos de uma página de repositório. 

Figura 15 – Localização de cada atributo href existente em uma página de resultados gerada 

por um repositório 

 
 

Fonte: Autoria Própria 

Cada link coletado fornecia acesso a uma página que contém informações 

(metadados e link para download) de um objeto de aprendizagem. O link para 

download foi fornecido pelo elemento “Identificador” que compõe os metadados Dublin 

Core. Como os quinzes elementos Dublin Core são recomendados, mas não 

obrigatórios, na ausência do elemento “Identificador”, tornou-se necessário realizar 

uma busca pelo atributo href do elemento “a” que corresponde ao link para download 

do objeto de aprendizagem, de forma semelhante ao processo demonstrado 
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anteriormente. Diante disso, resta apenas compreender como os metadados Dublin 

Core são incorporados nas páginas dos repositórios.  

A Linguagem HTML disponibiliza o elemento “meta” para representar 

metadados. Cada elemento “meta” possui dois atributos, name e description, e 

representa um elemento que compõe os metadados de um determinado recurso 

(CORDES, 2014). Por exemplo, para representar o metadado Título, que é um dos 

quinze elementos que compõe o Padrão Dublin Core, o valor do atributo name será o 

identificador do metadado Título no padrão Dublin Core (dc.title) e o valor do atributo 

description será o título do recurso que está sendo descrito (Figura 16). Considerando 

que esta é a forma de representação dos metadados dos objetos de aprendizagem, a 

extração foi resultado da seleção dos atributos de todos os elementos “meta”, 

existentes na página que fornece informações sobre um objeto de aprendizagem, a 

partir do método “select” da biblioteca Jsoup.  

Figura 16 – Representação do metadado Título do padrão Dublin Core na página que fornece 

informações sobre um objeto de aprendizagem  

 

Fonte: (REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014b). 

Com o objetivo de encaminhar as informações dos objetos de aprendizagem 

(metadados e link) para a etapa de Representação Semântica, a melhor solução foi 

organizá-las em uma tabela de endereço direto (CORMEN et al., 2002).  

Como o número de metadados por objeto de aprendizagem é relativamente 

pequeno, a tabela foi implementada como um vetor Java, onde cada posição guarda 

o valor de um metadado e é identificada por uma chave que, no contexto deste 

trabalho, será o identificador do metadado no padrão Dublin Core (Figura 17). É certo 

que um objeto de aprendizagem pode ter, por exemplo, um ou mais autores, e que 

todos os autores são identificados como dc.creator ou dc.contributor.author no 

contexto do padrão Dublin Core, e, portanto, possuem a mesma chave, o que os torna 

aptos de serem armazenados na mesma posição do vetor. Dessa forma, uma das 

responsabilidades do software foi reconhecer este comportamento e organizar 

diferentes ocorrências de um mesmo metadado, separadas por vírgula, em uma 

mesma posição do vetor. 
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Figura 17 – Trecho de um vetor de endereçamento direto que armazena as informações de 

um objeto de aprendizagem 

 

Fonte: Autoria Própria 

A vantagem de se utilizar uma tabela de endereço direto, para armazenar os 

metadados, é que diante da necessidade de uma informação como, por exemplo, o 

título do objeto de aprendizagem, basta buscar a posição de chave dc.title. A 

recuperação de informações no vetor, baseado em endereçamento direto, será 

discutida na próxima seção, que descreve os métodos utilizados na etapa de 

Representação Semântica de objetos de aprendizagem. 

 

5.3.2 Representação de Objetos de Aprendizagem em RDF 

Como já foi mencionado, os repositórios relevantes ao contexto deste trabalho 

utilizam o padrão de metadados Dublin Core, que é amplamente empregado 

mundialmente (PEREIRA; RIBEIRA JUNIOR; NEVES, 2005), para descrever os 

objetos de aprendizagem, tornando-os mais visíveis aos motores de busca e sistemas 

de recuperação.   
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O RDF (Resource Description Framework), por sua vez, também é um padrão 

recomendado na descrição de qualquer recurso digital, inclusive de objetos de 

aprendizagem (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2014).  

Portanto, a representação de objetos de aprendizagem, que estão descritos a 

partir do padrão Dublin Core, como um conjunto de triplas RDF, tem como proposta 

reunir os benefícios potenciais dos dois padrões.  

O maior apelo do Padrão Dublin Core é fornecer um conjunto simplificado, 

descritivo e autoexplicativo de elementos que pode ser utilizado na descrição de 

objetos de aprendizagem (BREITMAN, 2005). Já o RDF permite estender a descrição 

fornecida pelos metadados Dublin Core para o formato de sentenças processáveis 

automaticamente por máquina. Sentenças são frases do tipo Recurso + Propriedade 

+ Valor que permitem a descrição explícita de propriedades e relacionamentos de um 

objeto de aprendizagem. Como apresenta características que facilitam a 

interoperabilidade de dados, o RDF também promove e facilita o reuso e o intercâmbio 

de informações sobre objetos de aprendizagem entre diferentes aplicações em 

diferentes contextos (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2014).  

Diante disso, o passo inicial da etapa de Representação Semântica foi a 

composição de um modelo de representação de objetos de aprendizagem a partir de 

triplas RDF (Recurso + Propriedade + Valor). Para isto, tornou-se necessário 

contextualizar os três itens que compõem a tripla RDF com a descrição de objetos de 

aprendizagem fornecida pelo padrão de metadados Dublin Core.  

Um recurso pode ser de qualquer natureza, por exemplo, um site, um texto, um 

vídeo, etc., desde que possua uma URI. A URI é responsável pela identificação do 

recurso na internet, através da localização do recurso e/ou do nome que permite 

distingui-lo de todos os outros recursos (BREITMAN, 2005).  

No contexto deste trabalho, o objeto de aprendizagem é o recurso sobre o qual 

deseja-se declarar alguma coisa, e o seu Link para download é a URI que o identifica 

no domínio da web. Por exemplo, o link de download do objeto de aprendizagem 

“Progressão da doença renal crônica” é 

“https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/2788/progressao_drc.zip?

sequence=1”, a partir dele pode-se identificar a localização do objeto de aprendizagem 

(ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/2788/) e o nome 

(progressao_drc.zip?sequence=1). 
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Uma propriedade é um recurso que possui um nome e pode ser utilizado para 

caracterizar um outro recurso (BREITMAN, 2005). Dessa forma, se um objeto de 

aprendizagem é um recurso, os metadados, que o descrevem, são transformados em 

propriedades no modelo proposto.  

É importante destacar que cada propriedade precisa de um nome, e como 

também é um recurso, deve possuir uma URI. No modelo proposto neste trabalho, 

adota-se uma URI padrão para todas as propriedades: 

“http://conversor/metadados#Nome_da_Propriedade”. Quanto ao nome, cada 

propriedade assume a identidade do metadado ao qual ela corresponde. Por exemplo, 

o metadado Título (dc.title) é transformado na propriedade Título com URI igual a 

“http://conversor/metadados#Titulo”. 

O grande problema na definição das propriedades está relacionado com a 

utilização não uniforme de metadados Dublin Core para descrever cada objeto de 

aprendizagem, o que inclui os quinze elementos pré-definidos pelo padrão e uma 

grande quantidade de qualificadores.  

Dificilmente, dois objetos de aprendizagem serão descritos pelos mesmos 

metadados. O que define o conjunto de metadados que irá caracterizar um objeto de 

aprendizagem são as características do próprio objeto. Por exemplo, quando o objeto 

de aprendizagem é um vídeo, faz-se necessário identificar a duração do vídeo a partir 

do qualificador Extensão ou Duração (dc.format.extent). Tal metadado não será 

utilizado quando o objeto de aprendizagem é um texto. Como o modelo de 

representação dos objetos de aprendizagem em RDF é genérico, foi necessário 

considerar todas as possibilidades de metadados/qualificadores existentes, para que 

fosse criada uma propriedade equivalente para cada um deles no modelo RDF 

proposto. 

Diante disso, se fez necessário o levantamento de todos os metadados do 

padrão Dublin Core, o que inclui os quinze elementos pré-definidos pelo padrão e suas 

especializações, os qualificadores. O próprio site do padrão The Dublin Core Metadata 

Initiative (2014) fornece acesso ao conjunto de elementos que constitui os metadados 

Dublin Core.  

No total, foram encontrados cinquenta e nove qualificadores (59), além dos 

quinze elementos (15) pré-definidos pelo padrão. Cada um deles ganhou uma 

propriedade equivalente no modelo RDF, somando então setenta e quatro (74) 
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propriedades, conforme pode ser visto no Quadro 19. No Quadro, os metadados 

Dublin Core e as propriedades equivalentes estão organizados em três grupos: (1) 

relacionados com o conteúdo do objeto de aprendizagem; (2) relacionados com a 

propriedade intelectual do objeto de aprendizagem e (3) relacionados com 

características formais do objeto de aprendizagem. Esta divisão foi proposta no 

trabalho de Morato e Moraes (2010) em relação aos quinze elementos principais do 

padrão Dublin Core. Este trabalho de mestrado estendeu esta abordagem com a 

inclusão dos qualificadores.  

Quadro 19 – Conjunto de metadados Dublin Core e propriedades RDF equivalentes 

  

Relacionados com o conteúdo do objeto de aprendizagem 

 

Propriedade RDF 

 

Metadado Dubin Core 

 

Descrição 

 

Título 

 

dc.title 

 

Título apropriado para o objeto de 

aprendizagem. 

 

Outro Título 

 

dc.title.alternative 

 

Subtítulo ou tradução do título do 

objeto de aprendizagem. 

 

Assunto 

 

dc.subject 

 

Descreve o tema do conteúdo 

intelectual do objeto de aprendizagem. 

 

Classificação 

 

dc.subject.classification 

 

Utilizado para o sistema de 

classificação local. Os sistemas de 

qualificação global receberão 

qualificadores específicos. 

 

Classificação DDD 

 

dc.subject.ddc 
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A Dewey Decimal 

Classification ou Classificação Decimal 

de Dewey é um sistema de 

classificação documentária que 

organiza todo o conhecimento em dez 

classes principais. 

 

Classificação LCC 

 

dc.subject.lcc 

 

A Library of Congress Classification é 

um sistema de classificação 

bibliográfica que divide o 

conhecimento em vinte e uma classes 

básicas. 

 

Classificação LCSH 

 

dc.subject.lcsh 

 

 

A Library of Congress Subject 

Headings fornece uma lista alfabética 

de termos, autorizados ou 

preferenciais, para consultas em 

catálogos online. 

 

Classificação MESH 

 

 

dc.subject.mesh 

 

O Medical Subject Headings 

compõe o vocabulário controlado da 

National Library of 

Medicine's, utilizado para indexação d

e recursos digitais. 

 

Vocabulário 

 

dc.subject.other 

 

Destinado para o vocabulário 

controlado local. Vocabulários 

controlados globais receberão 

qualificadores apropriados. 

 

Informação 

Relacionada 

 

dc.relation 

 

Referências para objetos de 

aprendizagem relacionados. 

 



108 
 

 

Formato dos 

Objetos de 

Aprendizagem 

Relacionados 

 

dc.relation.isformatof 

 

Forma física dos objetos de 

aprendizagem relacionados. 

 

Revista ou Livro 

 

 

dc.relation.ispartof 

 

Referências que contém o objeto de 

aprendizagem. 

 

Série 

 

dc.relation.ispartofseries 

 

 

Nome e número de série do objeto de 

aprendizagem. 

 

Artigo ou Capítulo 

ou Suplemento 

 

dc.relation.haspart 

 

Artigo, Capítulo ou Suplemento que 

possui o objeto de aprendizagem. 

 

Edição Anterior 

 

dc.relation.isversionof 

 

Versão anterior do objeto de 

aprendizagem. 

 

Nova Edição 

 

dc.relation.hasversion 

 

Nova versão do objeto de 

aprendizagem. 

 

Baseado em 

 

dc.relation.isbasedon 

 

Objeto de aprendizagem / recurso 

digital que serviu de referência para o 

objeto de aprendizagem de interesse. 

 

Referenciado por 

 

dc.relation.isreferencedby 

 

Objeto de aprendizagem / recurso 

digital que referencia o objeto de 

aprendizagem de interesse. 
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Requisito 

 

dc.relation.requires 

 

Objeto de aprendizagem / recurso 

digital necessário para a compreensão 

do objeto de aprendizagem de 

interesse. 

 

Antecede 

 

dc.relation.isreplacedby 

 

Referência para o objeto de 

aprendizagem / recurso digital que 

antecede o objeto de aprendizagem 

de interesse. 

 

Precede 

 

dc.relation.replaces 

 

Referência para o objeto de 

aprendizagem / recurso digital que 

precede o objeto de aprendizagem de 

interesse. 

 

 

URI do Objeto de 

Aprendizagem 

Relacionado 

 

dc.relation.uri 

 

URI que fornece acesso ao objeto de 

aprendizagem que está relacionado 

com o objeto de aprendizagem de 

interesse. 

 

Versão Publicada 

 

dc.relation.publisherversion 

 

 

 

Enumera a versão publicada do objeto 

de aprendizagem. 

 

Outro Formato 

 

dc.relation.hasFormat 

 

Cita um objeto de aprendizagem que é 

semelhante quanto ao conteúdo, mas 

diferente em relação ao formato 

quando comparado ao objeto de 

aprendizagem de interesse. 
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Catálogo 

 

dc.source 

 

Catálogo que fornece acesso ao 

objeto de aprendizagem. 

 

URI do Catálogo 

 

dc.source.uri 

 

URI que fornece acesso ao catálogo. 

 

Resumo 

 

dc.description.abstract 

 

Corresponde a uma pequena 

descrição do objeto de aprendizagem. 

 

Histórico do Objeto 

 

dc.description.provenance 

História do objeto de 

aprendizagem desde a sua criação, in

cluindo todas as alterações 

sucessivas feitas a ele. 

 

Patrocinador 

 

dc.description.sponsorship 

 

Informações sobre patrocínio destinad

as a indivíduos, 

agências ou acordos contratuais que 

estão associados ao desenvolvimento 

do objeto de aprendizagem. 

 

Termo de 

Responsabilidade 

 

dc.description.statementofresponsi

bility 

 

Documento ou descrição que informa 

os direitos do usuário do objeto de 

aprendizagem e as responsabilidades 

assumidas ou, normalmente, não 

assumidas pelo autor deste objeto. 

 

Sumário 

 

dc.description.tableofcontents 

 

Uma tabela de conteúdos abordados 

pelo objeto de aprendizagem. 

 

URI da Descrição 

 

dc.description.uri 

 

URI da descrição do objeto de 

aprendizagem. 
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Estado de Revisão 

do Objeto de 

Aprendizagem 

 

dc.description.version 

 

Descreve o estado de revisão do 

objeto de aprendizagem. 

 

Âmbito Geográfico 

 

dc.coverage.spatial 

 

Características espaciais do conteúdo 

do objeto de aprendizagem. 

 

Âmbito Cronológico 

 

dc.coverage.temporal 

 

Características temporais do conteúdo 

do objeto de aprendizagem. 

 

Tipo de Objeto de 

Aprendizagem 

 

dc.type 

 

Natureza ou gênero do conteúdo do 

objeto de aprendizagem. 

 

Audiência 

 

dc.audience 

 

Definição do público alvo do objeto de 

aprendizagem. 

 

Nível de Educação 

 

dc.audience.educationLevel 

 

Definição do nível de escolaridade 

exigido pelo objeto de aprendizagem 

para a compreensão do seu conteúdo 

intelectual. 

 

Método de Ensino 

 

dc.instructionalMethod 

 

Definição do método de ensino 

utilizado pelo objeto de aprendizagem. 

 

Arbitragem 

Científica 

 

dc.peerreviewed 

 

Descreve a arbitragem científica do 

objeto de aprendizagem. 

 

Relacionados com a propriedade intelectual do objeto de aprendizagem 
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Criador 

 

dc.creator 

 

Entidade ou pessoa apontada como a 

principal responsável pela elaboração 

do conteúdo do objeto de 

aprendizagem. 

 

Contribuição 

 

dc.contributor/dc.contributor.other 

 

Entidade ou pessoa responsável pela 

contribuição ao conteúdo do objeto de 

aprendizagem. 

 

Orientador 

 

dc.contributor.advisor 

 

Entidade ou pessoa responsável pela 

orientação do criador do conteúdo do 

objeto de aprendizagem. 

 

Autor ou Produtor 

 

dc.contributor.author 

 

Entidade ou pessoa responsável pela 

autoria/produção do conteúdo do 

objeto de aprendizagem. 

 

Editor Literário 

 

dc.contributor.editor 

 

Entidade ou pessoa responsável pela 

edição literária do objeto de 

aprendizagem. 

 

Ilustrador 

 

dc.contributor.illustrator 

 

Entidade ou pessoa responsável pela 

ilustração do objeto de aprendizagem. 

Editor / Editora dc.publisher Instituição responsável pela 

publicação, distribuição ou impressão 

do objeto de aprendizagem. 

 

Condições de 

Acesso 

 

dc.rights 

 

Condições de utilização e reprodução 

do objeto de aprendizagem. 
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URI das Condições 

de Acesso 

 

dc.rights.uri 

 

URI que fornece acesso às condições 

de acesso. 

 

Detentor de 

Copyright 

 

dc.rights.holder 

 

Menciona o proprietário dos direitos 

autorais do objeto de aprendizagem. 

 

Relacionados com características formais do objeto de aprendizagem 

 

Data 

 

dc.date/dc.date.issued 

 

Data associada a um evento no ciclo 

de vida do objeto de aprendizagem. 

 

 

Data de Depósito 

 

dc.date.accessioned 

 

Data que o objeto de aprendizagem foi 

alocado em um repositório/referatório 

específico. 

 

Data de Divulgação 

 

dc.date.available 

 

Data ou intervalo de tempo em que o 

objeto de aprendizagem tornou-se 

disponível ao público. 

 

Data de Copyright 

 

dc.date.copyright 

 

Data de escrita do documento que 

apresenta os direitos autorais 

relacionados ao conteúdo do objeto de 

aprendizagem. 

 

Data de Descrição 

 

dc.date.created 

 

Data de criação ou produção do conte

údo intelectual do objeto de 

aprendizagem. 
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Data de Submissão 

 

dc.date.submitted 

 

Data que o objeto de aprendizagem foi 

submetido a um repositório/referatório 

específico. 

 

Data de Modificação 

 

dc.date.updated/dc.date.modified 

 

Data que o objeto de aprendizagem foi 

modificado. 

 

Identificador 

 

dc.identifier.uri/dc.identifier 

 

Identificação não ambígua do recurso 

dentro de um determinado contexto. 

 

 

Citação 

 

dc.identifier.citation 

 

Citação bibliográfica do objeto de 

aprendizagem. 

 

ISBN 

 

dc.identifier.isbn 

 

International Standard Book Number é 

um sistema que identifica, 

numericamente, os livros segundo o 

título, o autor, o país e a editora, 

individualizando-os inclusive por 

edição. 

 

ISSN 

 

dc.identifier.issn 

 

International Standard Serial Number é 

o identificador de publicações seriadas 

aceito internacionalmente. 

 

SICI 

 

dc.identifier.sici 

 

The Serial Item and Contribution 

Identifier é um código usado para 

identificar, exclusivamente, os volumes 

específicos, artigos ou outras partes 

identificáveis de um periódico. 
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ISMN 

 

dc.identifier.ismn 

 

O International Standard Music 

Number é o número internacional 

normalizado que identifica cada editor 

musical e cada publicação desse 

editor. 

 

Localização Física 

 

dc.identifier.other 

 

Corresponde a real localização do 

objeto de aprendizagem recorrente. 

 

Descrição Física / 

Formato 

 

dc.format 

 

Descrição física ou digital do recurso. 

 

Dimensões ou 

Duração 

 

dc.format.extent 

 

Tamanho ou duração do objeto de 

aprendizagem. 

 

Características 

Físicas e Requisitos 

Técnicos 

 

dc.format.medium 

 

Corresponde as características físicas 

e requisitos técnicos do objeto de 

aprendizagem. 

 

Tipo de Ficheiro 

MIME 

 

dc.format.mimetype 

 

 Permite identificar objetos de 

aprendizagem na internet de acordo 

com a sua natureza e formato. 

 

Idioma ou Escrita 

 

dc.language 

 

Idioma do conteúdo intelectual do 

objeto de aprendizagem. 

 

Língua 

 

dc.language.iso 

 

Inclui um código de língua de duas 

letras, seguido opcionalmente por um 

código de duas letras para o país. 
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Histórico do Objeto 

de Aprendizagem 

 

dc.provenance 

 

Declaração de qualquer alteração na p

ropriedade e custódia do objeto de 

aprendizagem 

desde sua criação, que é significativa 

para a sua autenticidade, integridade e

 interpretação. 

 

Período de Tempo 

 

dc.periodofTime 

 

Intervalo de tempo que define os ciclos 

de vida do objeto de aprendizagem. 

 

Estado da 

Publicação 

 

dc.publicationstatuspublished 

 

Descreve o estado da publicação do 

objeto de aprendizagem. 

Fonte: Autoria Própria  

O último elemento da tripla RDF é o valor. Considerando que o objeto de 

aprendizagem é um recurso e que cada metadado que descreve este objeto de 

aprendizagem é uma propriedade deste recurso, o valor de uma tripla RDF 

corresponde ao valor de um metadado. 

Na Figura 18 pode-se observar, graficamente, uma tripla do modelo RDF 

proposto nesta seção. O recurso é representado pela elipse, a propriedade pela linha 

e o valor pelo retângulo. Esta tripla representa a seguinte sentença: O objeto de 

aprendizagem descrito no interior da elipse (Recurso) tem como resumo 

(Propriedade): o conteúdo do interior do retângulo (Valor). 

Para a criação do modelo de representação de objetos de aprendizagem em 

RDF foi utilizada a API Jena (THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 2015). O 

modelo foi instanciado para cada um dos 193 objetos de aprendizagem sobre DRC 

extraídos dos seis repositórios selecionados por este trabalho. A seguir, será descrito 

o processo de representação de um objeto de aprendizagem sobre DRC como um 

conjunto de triplas RDF. 
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Figura 18 – Representação gráfica de uma tripla RDF 

 

Fonte: Autoria Própria 

Primeiramente, o modelo de representação semântica foi instanciado a partir 

de informações do objeto de aprendizagem em questão, coletadas em um dos 

repositórios selecionados neste trabalho e disponíveis no vetor instanciado na etapa 

de Extração. O recurso do modelo foi, então, instanciado com a URI do objeto de 

aprendizagem, que é o valor do metadado “Identificador” (dc.identifier.uri). Cada uma 

das setenta e quatro (74) propriedades pré-definidas do modelo foi relacionada com o 

valor do metadado correspondente utilizado na descrição do objeto de aprendizagem. 

Por exemplo, a propriedade Título tornou-se responsável por conectar o recurso (URI 

do objeto de aprendizagem) ao valor do metadado dc.title, que corresponde ao título 

do objeto de aprendizagem, armazenado no vetor. Dessa forma, a tripla que 

representa a sentença que descreve informações sobre o título do objeto de 

aprendizagem é composta a partir da URI do objeto de aprendizagem (Recurso), 

propriedade Título e o conteúdo do título do objeto de aprendizagem (Valor). É 

importante destacar que quando a propriedade representa um metadado inexistente 

na descrição do objeto de aprendizagem em questão, o terceiro elemento da tripla 

(valor) não é instanciado. A Figura 19 exemplifica um objeto de aprendizagem sobre 

DRC representado com um conjunto de triplas RDF. 
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Figura 19 - Modelo RDF que representa o objeto de aprendizagem descrito na Figura 10 

 

 Fonte: Autoria Própria 
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5.3.3 Armazenamento de Objetos de Aprendizagem modelados em RDF 

Para o armazenamento de objetos de aprendizagem modelados e 

representados em RDF, foi utilizado um banco de dados de triplas. O OpenLink 

Virtuoso (OPENLINK SOFTWARE, 2015) foi o banco de triplas escolhido por quatro 

características principais: 

 É um projeto de código aberto; 

 Funciona como um provedor de armazenamento para API Jena;  

 Permite o armazenamento de triplas RDF e do grafo relacionado; 

 O acesso à triplas pode ser feito através da linguagem de consulta 

SPARQL (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2015b). 

 Como um modelo baseado em triplas é representado, graficamente, como um 

conjunto de nós e arcos (Figura 19), convencionou-se chamá-lo de grafo. Além disso, 

como as triplas RDF podem ser interpretadas como sentenças ou frases, o recurso, 

propriedade e valor, que compõem a tripla, podem ser compreendidos como sujeito, 

predicado e objeto (BREITMAN, 2005). Estas informações são relevantes porque 

estes conceitos são utilizados pelo banco de dados de triplas OpenLink Virtuoso, 

quando se refere ao modelo e componentes da tripla RDF. 

De certa forma, o OpenLink Virtuoso complementa a API Jena, transformando 

o modelo ou grafo definido por esta API em um modelo ou grafo virtual que será 

armazenado em uma base de dados na Web. 

Apesar de cada objeto de aprendizagem representar, individualmente, um grafo 

RDF (conforme a Figura 19), eles não são armazenados em diferentes instâncias de 

um grafo no OpenLink Virtuoso. Cada objeto de aprendizagem é armazenado como 

parte do mesmo grafo (vide Figura 20) que, no exemplo, é definido pela URI 

“http://ObjetodeAprendizagem”. Esta abordagem explora o conceito de dados ligados 

(Linked Data (LINKED DATA, 2016)) e permite, através da inferência, a descoberta 

de diferentes padrões como, por exemplo, objetos de aprendizagem criados pelo 

mesmo autor, objetos de aprendizagem que abordam o mesmo assunto, entre outros. 

. 
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Figura 20 – Representação do grafo “http://ObjetodeAprendizagem” 

 

Fonte: Autoria Própria
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5.3.4 Anotação de Objetos de Aprendizagem modelados em RDF 

Considerando a natureza multidisciplinar dos repositórios de onde advém os 

objetos de aprendizagem relacionados à DRC, é perceptível a pouca expressividade 

na classificação do conteúdo dos objetos.  

Na maioria dos repositórios é importante apenas captar o assunto principal do 

objeto de aprendizagem, para agrupá-lo de acordo com sua área de conhecimento. 

Por este motivo, é comum que os objetos de aprendizagem, relevantes ao contexto 

deste trabalho, tenham classificação restrita a palavras-chave como, por exemplo, 

“Doença Renal Crônica” e “Nefrologia”, que possuem semântica genérica no contexto 

da DRC. 

Estas palavras chaves não sugerem maiores detalhes sobre o conteúdo dos 

objetos de aprendizagem. E como a proposta deste trabalho é um software 

educacional para o domínio da DRC, foi necessário categorizar os objetos de 

aprendizagem de acordo com tópicos mais específicos do domínio.  

Portanto, o objetivo da etapa de Anotação Semântica foi a classificação do 

conteúdo intelectual dos objetos de aprendizagem, armazenados no banco de triplas, 

de acordo com tópicos específicos da DRC. Mas antes, tornou-se necessário 

considerar como os objetos de aprendizagem estavam representados e listar os 

tópicos da DRC relevantes ao contexto do trabalho. 

Sabe-se que cada objeto de aprendizagem foi modelado como um grafo RDF, 

constituído de triplas, na etapa de Representação Semântica. Nesta condição, a 

melhor maneira de anotar (classificar) um objeto de aprendizagem é com a inclusão 

de uma ou mais triplas de anotação do tipo (URI do Objeto de Aprendizagem, 

http://conversor/metadados#Anotacao, Tópico da DRC). Portanto, cada uma das 

triplas de anotação foi constituída a partir da propriedade Anotação que liga o objeto 

de aprendizagem (recurso) ao tópico da DRC que ele aborda (valor). 

Já os tópicos relevantes ao domínio do trabalho foram estruturados na fase de 

aquisição do conhecimento do processo de modelagem da ontologia OntoEducaDRC, 

e foram convertidas nas classes da ontologia em questão. A Figura 21 apresenta a 

taxonomia da OntoEducaDRC, apontando suas classes e, consequentemente, os 

termos relevantes para o domínio modelado. 
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Figura 21 – Taxonomia da OntoEducaDRC 

Fonte: Autoria Própria 

Sabe-se que o elemento valor da tripla pode ser instanciado com a URI de um 

recurso (BREITMAN, 2005). Sabe-se também que cada classe da ontologia possui, 

associada a ela, uma URI. Por exemplo, a classe Estágios é identificada pela URI 

“http://www.semanticweb.org/sidney/ontologies/2015/8/OntoEducaDRC#Estágios”. 

Portanto, cada classe da OntoEducaDRC pode ser considerada um recurso e assumir 

o papel de valor da tripla utilizada para anotar os objetos de aprendizagem (Figura 

22). Sendo assim, a tripla de anotação assumiu o seguinte formato: (URI do Objeto 

de Aprendizagem, “http://conversor/metadados#Anotacao”, URI de uma classe da 

OntoEducaDRC). 

Figura 22 – Representação da tripla utilizada para anotar objetos de aprendizagem 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Uma vez definida a forma de anotação, tornou-se necessário avaliar o conteúdo 

intelectual de cada objeto de aprendizagem, para classificá-los de acordo com os 

temas que cada um aborda. Por exemplo, se o objeto de aprendizagem descreve a 

relação entre obesidade e doença renal crônica, ele deve ser anotado com os termos 

“Doença Renal Crônica” e “Obesidade”, o que permitirá que ele seja facilmente 

encontrado, quando uma inferência for realizada, buscando objetos que retratam 

estes tópicos.  

Uma avaliação manual poderia ser realizada, mas, além de ser um processo 

exaustivo, dependeria da disponibilidade de um ou mais especialistas da área da 

nefrologia, considerando a quantidade de objetos de aprendizagem disponível no 

banco de triplas. Diante disso, optou-se por uma avaliação automática baseada em 

palavras-chave. 

Nesta avaliação, quando um termo relevante ao domínio modelado na 

OntoEducaDRC é identificado no título, resumo ou assunto de um objeto de 

aprendizagem significa que objeto é relevante para o tema que o termo representa e, 

portanto, deve ser relacionado ao termo a partir da tripla destinada à anotação.   

O grande problema é que os objetos de aprendizagem, relevantes a um 

determinado tema, nem sempre apresentam os termos tal qual estão descritos na 

Figura 21.  

Um objeto de aprendizagem, por exemplo, pode abordar a relação entre 

tabagismo e doença renal crônica, mas em vez de utilizar “tabagismo” na descrição 

de seu conteúdo, pode fazer referência a expressão “pacientes fumantes”. Da mesma 

forma, pode haver substituição dos termos “hipertensão” e “obesidade” por   

“hipertenso” e “obeso”. A primeira situação exemplifica um caso de substituição de um 

termo por outro termo ou expressão relacionada. A segunda, um caso de termos 

derivados.  

Dessa forma, fica visível a necessidade de expansão do conjunto de termos, 

com a finalidade de preservar todos os objetos de aprendizagem relevantes a um 

determinado tema. Portanto, para cada termo relevante do domínio da DRC, foi 

necessário listar os termos relacionados e derivados. 

Como cada termo está relacionado com uma classe da OntoEducaDRC, e cada 

classe conta com a propriedade Definição, esta propriedade foi utilizada para acessar 

a definição do termo que a classe representa, e, a partir dela, identificar os termos 
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relacionados. Por exemplo, a Figura 23 apresenta o conteúdo da propriedade 

“Definição” da classe Hipertensão, a partir dele, pode-se perceber que o termo 

“pressão alta” está fortemente relacionado ao termo “Hipertensão”. 

Figura 23 – Conteúdo da Propriedade Definição da classe Hipertensão 

 

Fonte: Autoria Própria 

Quanto a questão dos termos derivados, a solução foi mapear os termos para 

seus radicais, elemento originário e irredutível em que se concentra a significação das 

palavras. O radical “Hipertens”, por exemplo, aparece nos termos “Hipertensão”, 

“Hipertenso”, “Hipertensa” e, portanto, facilita a identificação e classificação de objetos 

de aprendizagem, que citam qualquer um deles, na categoria “Hipertensão”. 

O Quadro 20 apresenta os termos relacionados e o radical para cada termo 

relevante ao domínio. É possível notar que todos os termos possuem termos 

relacionados, e apenas alguns dos termos que representam fatores de risco e 

marcadores de lesão renal apresentam um radical cada. Isto acontece porque, quando 

se refere a fatores de risco, por exemplo, é comum a contextualização com o termo 

“paciente”, citando “pacientes hipertensos”, “pacientes obesos”, “pacientes 

diabéticos”. Já quando se refere a marcadores de lesão renal, é comum utilizar o 

significado da lesão renal, em vez de utilizar a nomenclatura que a representa. Por 

exemplo, “Perda de proteína” em substituição a “Proteinúria”. Dessa forma, o radical 

é utilizado para capturar todas as flexões dos termos. 

Os termos, que não possuem radical associado a eles, são geralmente os 

relevantes e representativos do domínio ou aqueles que possuem termos 

relacionados suficientemente abrangentes. Também há aqueles cujo radical já 

abrange os termos relacionados como, por exemplo, o radical “albumin” que cobre 

todos os termos relacionados de “Albuminúria”, que são Microalbuminúria e 

Macroalbuminúria. 

O termo Doença Renal Crônica é o único que não possui termos relacionados 

e radical, uma vez que todos os objetos de aprendizagem, selecionados neste 
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trabalho, retratam o tema e, portanto, devem ser anotados inicialmente com o termo 

“Doença Renal Crônica”. 

O fato é que todos os termos do Quadro 20 são convertidos nas palavras-chave 

utilizadas no processo automático de anotação de objetos de aprendizagem. 

Quadro 20 – Termos relevantes ao domínio associados aos termos relacionados e radical 

 

Termo 

 

Termo (s) relacionado (s) 

 

Radical 

 

Doença Renal Crônica 

 

Doença Renal 

 

- 

 

Taxa de Filtração Glomerular 

 

Filtração Glomerular 

 

- 

 

Estágios 

 

Estadiamento 

 

- 

 

Estágio 1 

 

Estágio I 

 

- 

 

Estágio 2 

 

Estágio II 

 

- 

 

Estágio 3 

 

Estágio III 

  

 - 

 

Estágio 3A 

 

- 

 

- 

 

Estágio 3B 

 

- 

 

- 
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Estágio 4 

 

Estágio IV 

 

- 

 

 

Estágio 5 

 

Estágio V, Diálise, Terapia 

Renal Substitutiva 

 

- 

 

Fatores de Risco 

 

Fatores Clínicos, Risco 

 

- 

 

 

Faixa Etária 

 

 

Criança, Adolescente, 

Adulto, Idoso 

 

- 

 

Hipertensão 

 

Pressão Alta 

 

Hipertens 

 

Diabetes Mellitus 

 

Diabetes 

 

Diabét 

 

Obesidade 

 

Peso, Acúmulo de Gordura 

 

Obes 

 

Tabagismo 

 

Prática de Fumar,  

Fumante 

 

- 

 

Doença Cardiovascular 

 

Doença das Artérias 

Coronárias 

 

Card 
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Fatores Genéticos 

 

Histórico Familiar 

 

- 

 

Marcador de Lesão Renal 

 

Lesão Renal 

 

- 

 

Proteinúria 

 

Perda de Proteína 

 

Protei 

 

Albuminúria 

 

Microalbuminúria, 

Macroalbuminúria 

 

 

Albumin 

 

Hematúria Glomerular 

 

Hematúria, Eritrócitos, 

Glóbulos Vermelhos 

 

- 

 

Alterações Anatômicas 

 

Alterações Físicas 

 

Anat 

Fonte: Autoria Própria 

 O processo de anotação de objetos de aprendizagem funcionou da seguinte 

forma: Inicialmente, todos os objetos de aprendizagem foram anotados com a palavra-

chave “Doença Renal Crônica”. Para isto, foi necessário recuperar um a um dos 

modelos RDF de objetos de aprendizagem e adicionar, para cada um deles, a tripla 

de anotação, os associando a URI da classe Doença Renal Crônica. Para o processo 

de recuperação foi utilizada a linguagem de consulta SPARQL (WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM (W3C), 2015b). Esta linguagem de consulta permite utilizar atributos 

de uma sentença RDF (recurso, propriedade e valor) para descrever as características 

que um objeto de aprendizagem deve conter para ser retornado em uma consulta. No 

caso específico da anotação dos modelos RDF de objetos de aprendizagem com a 
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URI da classe Doença Renal Crônica, nenhuma restrição foi imposta e todos os 

modelos RDF foram retornados.  

 Porém foi necessário considerar também a seleção de modelos RDF de objetos 

de aprendizagem que satisfaziam a uma determinada condição, ou seja, que 

continham em seu título, resumo ou assunto, uma palavra-chave específica.  

 Neste processo, o Filter Regex da linguagem SPARQL foi utilizado por permitir 

a busca por palavras-chave em um dos três componentes de uma tripla (recurso, 

propriedade e valor). No contexto deste trabalho, o valor é o componente da tripla que 

armazena o conteúdo de um metadado correspondente a um objeto de aprendizagem 

específico. Portanto, com a finalidade de detectar as palavras-chaves descritas no 

Quadro 20, o componente valor de cada tripla, responsável por compor a sentença 

sobre o Título, Resumo e Assunto de cada objeto de aprendizagem, foi investigado. 

 A definição de conteúdo do componente valor da tripla de anotação, de acordo 

com a palavra chave que está sendo investigada, depende de uma relação de 

equivalência entre as palavras-chave e as classes da OntoEducaDRC. Para isto, as 

palavras-chave definidas no Quadro 20 foram representadas na ontologia 

OntoEducaDRC. Para cada conceito relacionado ou radical foi criada uma relação 

explícita de equivalência com os conceitos do domínio que já estavam modelados na 

ontologia (vide Figura 24). O conceito “Proteinúria” modelado na ontologia, por 

exemplo, recebeu uma relação de equivalência com o conceito relacionado “Perda de 

Proteínas” e com o radical “Protei”.  

Figura 24 – Parte dos conceitos relacionados representados na OntoEducaDRC 

 

Fonte: Autoria Própria 

 Uma estrutura de dados também foi necessária para armazenar as palavras-

chave definidas no Quadro 20. Esta estrutura de dados foi utilizada para que o FIlter 

Regex fosse capaz de reconhecer o padrão que deveria ser encontrado no 

componente valor de cada tripla responsável por compor a sentença sobre o Título, 

Resumo e Assunto de cada objeto de aprendizagem. 
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A Figura 25 exemplifica o processo de anotação baseado em palavras-chave. 

A partir da linguagem de consulta SPARQL, todas as triplas de propriedade Resumo, 

pertencentes aos modelos RDF de objetos de aprendizagem armazenados no banco 

de dados de triplas, são selecionadas. Uma tripla selecionada é representada na 

Figura 25 por estruturas de cor preta: A elipse é o recurso da tripla, a seta é a 

propriedade Resumo e o quadrado é o valor. O Filter Regex verifica se cada uma das 

palavras-chave, armazenadas na estrutura de dados, está presente no conteúdo do 

componente valor da tripla. No exemplo, “perda de proteínas” é a palavra-chave 

identificada. Desse passo em diante, o raciocinador, responsável por realizar 

operações lógicas aplicadas sobre o conhecimento modelado na ontologia, busca o 

conceito da DRC que tem relação de equivalência com o conceito “Perda de Proteína” 

na ontologia. Identificando que “Perda de Proteína” tem relação de equivalência com 

o conceito Proteinúria, o raciocinador extraí a URI da classe da OntoEducaDRC que 

representa o conceito Proteinúria. Esta URI será o conteúdo do componente valor da 

tripla de anotação do exemplo (representada pela seta e quadrado na cor vermelha). 

O raciocinador utilizado no contexto deste trabalho de mestrado foi Hermit (THE 

KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING GROUP, 2015). 

Na etapa de Anotação Semântica, todos os objetos de aprendizagem, 

presentes no banco de triplas, são anotados com URIs de classes da OntoEducaDRC. 

A Figura 26 ilustra um exemplo onde os termos relevantes do domínio presentes no 

resumo justificam o porquê do objeto de aprendizagem ser anotado com as classes 

da OntoEducaDRC destacadas na figura. No exemplo, o termo de cor ‘x’ é 

responsável pela inclusão da classe de cor ‘x’ no processo de anotação. As classes 

que não estão associadas a nenhuma das cores são classes gerais (superclasses) 

que surgem pela relação de generalização com outras classes (subclasses). Por 

exemplo, a classe Estágio aparece em razão da classe Estágio 5, e a classe Fatores 

de Risco pela relação com Diabetes Mellitus e Doença Cardiovascular. 
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Figura 25 – Representação do processo de anotação do modelo RDF de um objeto de 

aprendizagem baseado em palavras-chave  

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 26 – Representação do processo de anotação 

Fonte: Autoria Própria 
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Capítulo 

6 

 

RACIOCÍNIO SEMÂNTICO SOBRE A BASE DE 

CONHECIMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 

 Para prover conhecimento sobre a doença renal crônica, foi necessário 

estruturar uma base de conhecimento formada por uma ontologia e por um conjunto 

de objetos de aprendizagem. Neste capítulo, serão abordadas as formas de raciocínio 

sobre cada um dos componentes da base de conhecimento, com a finalidade de 

fornecer informações para o referatório desenvolvido por este trabalho. 

 

6.1 Raciocínio sobre a Base de Conhecimento do Referatório 

 Inicialmente, é importante compreender o funcionamento do refereratório.  O 

referatório, desenvolvido no contexto deste trabalho de mestrado, suporta pesquisa 

baseada em texto livre, ou seja, é capaz de interpretar um texto inserido por um 

usuário (profissional de APS) e provê informações acerca do que está sendo 

pesquisado. 

 As informações fornecidas pelo referatório tem conteúdo relacionado com a 

DRC e consistem em metadados de objetos de aprendizagem e conceitos gerais do 

domínio.  

 Os metadados de objetos de aprendizagem estão armazenados em um banco 

de dados de triplas. Como mencionado no capítulo anterior, o banco de dados de 

triplas armazenam modelos (Grafos RDF) formados por um conjunto de sentenças 

(triplas) RDF. Cada modelo reúne um conjunto de sentenças sobre um objeto de 
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aprendizagem em específico, estas sentenças sugerem características deste objeto, 

por exemplo, autor, título, formato, etc.  

Os conceitos gerais relacionados à DRC estão modelados em uma ontologia 

(OntoEducaDRC), que também fornece definições e uma indicação de como estes 

conceitos estão inter-relacionados. 

Também é importante destacar que em cada modelo RDF (Grafo RDF), 

armazenado no banco de triplas, foram adicionadas triplas de anotação com intuito de 

classificar o conteúdo intelectual do objeto de aprendizagem de acordo com conceitos 

modelados na ontologia OntoEducaDRC. 

 Dessa forma, para provê informações para um profissional de APS, o 

referatório tem que realizar os seguintes processos: 

 Processamento de uma consulta realizada por um profissional de APS; 

 Inferências na ontologia OntoEducaDRC; 

 Inferências no banco de dados de triplas. 

A Figura 27 fornece uma visão geral sobre os processos realizados pelo 

referatório. O texto inserido pelo usuário é processado com intuito de identificar 

palavras-chave do domínio da DRC. A partir da identificação de palavras-chave, uma 

inferência é realizada na ontologia com a finalidade de encontrar, entre os conceitos 

descritos por este modelo de representação do conhecimento, conceitos equivalentes 

às palavras-chave encontradas, para recuperar definições e outros conceitos que 

estão inter-relacionados com estes conceitos. Exemplificando com a Figura 27, a 

palavra-chave “estágios”, relacionada ao domínio da DRC, é identificada na consulta 

“Quantos estágios tem a doença? ”, e o conceito “estágios” está modelado na 

ontologia OntoEducaDRC, bem como suas especializações estágio 1, estágio 2, 

estágio 3, estágio 4 e estágio 5. Dessa forma, é possível recuperar definições sobre 

estágios, no contexto da DRC, representadas na ontologia e indicações de conceitos 

relacionados a estágios (por exemplo, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e 

estágio 5). 

Diante da identificação de conceitos da ontologia, uma inferência é realizada 

no banco de dados de triplas com o intuito de encontrar os modelos RDF de objetos 

de aprendizagem anotados com estes conceitos.   
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Figura 27 – Processos realizados pelo referatório proposto por este trabalho 

 

Fonte: Autoria Própria 
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6.2 Processamento de uma Consulta  

As classes da OntoEducaDRC (Figura 21) representam os conceitos do 

domínio da DRC sobre os quais a ontologia tem informações. Como a ontologia 

representa conceitos sobre a DRC e anota semanticamente modelos RDF de objeto 

de aprendizagem com seus conceitos, ela se torna o principal meio de recuperação 

de informação. Portanto, o processamento de texto, inserido por um profissional de 

APS para compor uma consulta, é realizado com intuito de identificar conceitos do 

domínio da DRC que estão modelados na ontologia.  

Suponha que o profissional de APS realize a seguinte consulta “Efeitos da 

gravidez no tratamento da Doença Renal Crônica”, o único conceito modelado na 

ontologia, entre os conceitos utilizados na consulta, é “Doença Renal Crônica”, porque 

a ontologia representa um escopo específico da DRC constituído de conceitos que 

permitem ao profissional de APS perceber indicadores da doença, e gravidez não é 

um fator de risco (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). Neste caso, o profissional de APS 

recebe todas as informações representadas na ontologia sobre o conceito “Doença 

Renal Crônica” (o que inclui definições e conceitos inter-relacionados) e os metadados 

de objetos de aprendizagem anotados semanticamente com este conceito. Dessa 

forma, para encontrar respostas especificamente para consulta que realizou, o 

profissional de APS terá que realizar uma análise manual dos metadados de objetos 

de aprendizagem retornados. Este processo é semelhante ao que acontece em todos 

os repositórios investigados por este trabalho e outros engenhos de busca 

(REPOSITÓRIO DIGITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2014; SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS, 2014; PORTAL DOMÍNIO 

PÚBLICO, 2014) que transferem para o usuário a responsabilidade de avaliar se um 

determinado recurso retornado em uma pesquisa é relevante para seus propósitos. 

Portanto, o processamento de uma consulta no referatório pode ser definido 

como um meio de encontrar padrões em um texto (CORMEN et al., 2002). Estes 

padrões estão relacionados com os conceitos modelados na ontologia.  

Para o processo de anotação semântica de objetos de aprendizagem abordado 

no capítulo anterior, se fez necessária a criação manual de um quadro (vide Quadro 

20) associando cada conceito modelado na ontologia ao seu radical e conceitos 

relacionados. Posteriormente, os conceitos relacionados e radical foram 
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representados na ontologia, e cada conceito do domínio da DRC modelado foi 

associado ao seu radical e conceitos relacionados a partir de uma relação de 

equivalência. Dessa forma, o Quadro 20 é necessário para identificação de conceitos 

da ontologia OntoEducaDRC que estão expressos em uma consulta. 

A Figura 28 descreve o processamento de uma consulta. Todos os conceitos 

do Quadro 20, que também estão representados na ontologia, são armazenados em 

uma estrutura de dados, chamada de lista de padrões. Dessa forma, cada padrão, 

presente na lista de padrões, é comparado com conceitos/termos que compõe uma 

consulta. 

Figura 28 – Processamento de uma consulta no contexto do referatório 

 

Fonte: Autoria Própria 

Quando um padrão é encontrado na consulta, significa que a ontologia pode 

provê informações sobre o que está sendo consultado. É importante deixar claro o 

motivo pelo qual não se utiliza o texto digitado pelo profissional de APS na composição 

de uma consulta (query) com objetivo de inferir informações diretamente na 

OntoEducaDRC. Como a consulta é livre, ou seja, o profissional pode compor a 

sentença com termos ou expressões escolhidas por ele, estes termos ou expressões 

podem não estar representados na OntoEducaDRC, o que impossibilita a ontologia 
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de raciocinar sobre eles e provê informações acerca da consulta. A abordagem 

baseada em palavras-chave realiza justamente um pré-processamento sobre a 

consulta com o objetivo de identificar conceitos, termos ou expressões para os quais 

a ontologia fornece resposta. 

 Para a implementação de estruturas de dados, esta pesquisa utilizou o conceito 

de ArrayList (ORACLE DOCUMENTATION, 2016) disponível em Java (ORACLE, 

2016). Para o processamento de uma consulta, utilizou as classes Pattern (ORACLE 

DOCUMENTATION, 2015b) e Matcher (ORACLE DOCUMENTATION, 2015c), 

também disponíveis em Java e responsáveis por representar o padrão a ser procurado 

e gerenciar a pesquisa no texto definido pelo profissional de APS, respectivamente. 

 

6.3 Raciocínio sobre a Ontologia OntoEducaDRC  

A OntoEducaDRC representa um subdomínio da DRC e, portanto, é composta 

por um vocabulário formado por conceitos do domínio que são necessários para a 

inserção de profissionais de APS na prevenção desta especialidade da Nefrologia. 

Cada conceito modelado, também chamado de classe da ontologia, está 

associado com um conjunto de afirmações explícitas sobre o seu significado. Estas 

afirmações abrangem definições e uma indicação de conceitos relacionados. 

A classe Doença Renal Crônica, por exemplo, provê informações sobre a 

definição da doença e está relacionada com as classes Taxa de Filtração Glomerular, 

Marcador de Lesão Renal e Componente Temporal através de uma relação nomeada 

de “é_baseada_em”, conforme pode ser visualizado na Figura 29.  

A estrutura representada na Figura 29 fornece afirmações explícitas sobre o 

significado da Doença Renal Crônica. É possível concluir que a Doença Renal Crônica 

é baseada em três componentes: marcador de lesão renal, taxa de filtração 

glomerular e componente temporal. Cada um desses componentes também pode ser 

explorado a fim de se obter informações sobre o seu significado para o domínio. Por 

exemplo, informações sobre a definição e formas de detecção da taxa de filtração 

glomerular podem ser inferidas, bem como informações sobre a definição do 

componente temporal e do marcador de lesão renal. 
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Figura 29 – Estrutura do conceito Doença Renal Crônica na OntoEducaDRC 

 

Fonte: Autoria Própria 

Portanto, de acordo com a forma como o domínio da DRC está estruturado na 

ontologia OntoEducaDRC, cada classe que representa um conceito está associada 

com propriedades de anotação e propriedades de objeto.  

Propriedades de anotação são definidas como as informações que a ontologia 

tem que prover sobre o tópico que a classe representa. Por exemplo, “definição” e 

“formas de detecção” são propriedades de anotação da classe Taxa de Filtração 

Glomerular, conforme pode ser visto na Figura 29. 

Propriedades de objeto, por sua vez, são responsáveis por conectar duas 

classes da ontologia. Por exemplo, é_baseada_em é uma propriedade de anotação 

que relaciona as classes Doença Renal Crônica e Taxa de Filtração Glomerular, 

Doença Renal Crônica e Marcador de Lesão Renal e Doença Renal Crônica e 

Componente Temporal. 

No contexto do referatório, após o pré-processamento da consulta do 

profissional de APS com a finalidade de identificar conceitos do domínio para os quais 

a ontologia provê informações, um raciocinador lógico obtém acesso aos conceitos 

identificados na consulta e executa três métodos de raciocínio. 
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O primeiro método está associado com a identificação de classes da ontologia 

que modelam os conceitos identificados. É importante lembrar que “radicais e 

conceitos relacionados” do Quadro 20 foram representados na ontologia (vide Figura 

24) e estão associados com conceitos do domínio da DRC a partir de uma relação de 

equivalência, ou seja, uma classe foi criada para cada conceito relacionado e radical, 

e cada uma dessas classes está associada a uma classe que representa um conceito 

da DRC (Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, Marcador de Lesão 

Renal, etc.) a partir de uma propriedade de equivalência. 

Retornando ao exemplo ilustrado na Figura 28, Pressão Alta foi o padrão 

encontrado na consulta “Como evitar a progressão da doença em paciente com 

pressão alta? ”. Portanto, o raciocinador lógico é responsável por acessar a classe 

Pressão Alta e verificar a classe do domínio da DRC equivalente, conforme pode ser 

visto na Figura 30. 

Figura 30 – Representação do método de raciocínio utilizado para o acesso de classes da 

OntoEducaDRC 

 

Fonte: Autoria Própria 

O segundo método de raciocínio tem relação com as propriedades de anotação 

de uma classe. Neste método, o raciocinador lógico captura todas as informações que 

a ontologia provê sobre um determinado conceito do domínio da DRC.  

No exemplo, a classe equivalente ao conceito Pressão Alta é a classe 

Hipertensão, portanto, é importante que o raciocinador lógico capture todas as 

informações, estruturadas na forma de propriedades de anotação, que a ontologia 

provê sobre a Hipertensão. Para isto, pode contar com uma estrutura de dados para 

armazenar as informações extraídas da ontologia. A Figura 31 ilustra este método. 
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Figura 31 – Representação do método de raciocínio para captura de propriedades de 

anotação 

 

Fonte: Autoria Própria 

 O terceiro método de raciocínio está relacionado com as propriedades de objeto 

de uma classe. Neste método, o raciocinador lógico identifica classes que estão inter-

relacionadas a partir de propriedades de objeto. O objetivo é contextualizar um 

conceito com outros conceitos representados no domínio da DRC. 

É importante destacar que propriedades de objeto possuem domínio (domain) 

e escopo (range). O escopo de uma propriedade de objeto é constituído por classes 

que têm relação com a classe situada no domínio da propriedade.  

Retornando ao exemplo, o raciocinador lógico investiga todas as propriedades 

de objeto definidas na ontologia com a finalidade de identificar cada propriedade de 

objeto que possui a classe Hipertensão em seu domínio. Dessa forma, é possível ter 

acesso às propriedades de objeto da classe Hipertensão e, consequentemente, obter 

as classes relacionadas. No contexto da DRC modelado na OntoEducaDRC, a classe 

Hipertensão está situada no domínio de apenas uma propriedade de objeto 

(é_parte_de) que liga a classe Hipertensão (domínio) à classe Fatores de Risco 

(escopo), uma vez que hipertensão representa um domínio restrito ao escopo dos 

fatores de risco da doença DRC. A Figura 32 representa a propriedade de objeto 

é_parte_de. 
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Figura 32 – Propriedade de objeto “é_parte_de” que conecta as classes Hipertensão e 

Fatores de Risco 

 

Fonte: Autoria Própria 

 Com a finalização dos três métodos de raciocínio, o raciocinador lógico atribui 

ao referatório a capacidade de fornecer informações úteis à consulta de um 

profissional de APS. No exemplo da Figura 28, a consulta “Como evitar a progressão 

da doença em paciente com pressão alta? ” recebe como resposta informações sobre 

a hipertensão contextualizadas com o domínio da DRC. Especificamente, as 

informações recebidas são a definição da hipertensão e medidas nefroprotetoras para 

pacientes hipertensos, que foram extraídas das propriedades de anotação da classe 

Hipertensão, e uma categorização da hipertensão no domínio da DRC, que é 

resultante da propriedade de objeto (vide Figura 33). 

Figura 33 – Exibição das informações estruturadas na ontologia OntoEducaDRC 

 

Fonte: Autoria Própria 



142 
 

No contexto deste trabalho de mestrado, a OWL API (UNIVERSITY OF 

MANCHESTER, 2015), foi a API Java utilizada para a manipulação da ontologia 

OntoEducaDRC. O raciocinador lógico (Reasoner) utilizado foi o Hermit (THE 

KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING GROUP, 2015), que é 

compatível com a OWL API. 

 

6.4 Raciocínio sobre Objetos de Aprendizagem modelados em RDF 

 Com o objetivo de atender as consultas realizadas no referatório, além das 

informações estruturadas na ontologia, o acesso a objetos de aprendizagem 

disponíveis em diferentes repositórios da Web é promovido a partir da disponibilização 

de metadados destes recursos.  

No contexto deste trabalho, cada modelo semântico de objeto de aprendizagem 

está armazenado em um banco de triplas e representado como um conjunto de triplas 

RDF que, graficamente, pode ser visualizado como uma estrutura composta de elipse, 

setas e retângulos. A elipse é a URI de um objeto de aprendizagem, cada seta 

representa um de seus metadados e cada retângulo representa o valor 

correspondente do metadado que a seta representa. A Figura 34 representa, 

graficamente, duas triplas do modelo RDF do objeto de aprendizagem de título 

“Doença Renal Crônica e Hipertensão”. 

Figura 34 – Parte da estrutura que representa o modelo RDF de um objeto de aprendizagem 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 Para a recuperação de informações sobre um objeto de aprendizagem 

representado em RDF, é necessário acessar a estrutura que o corresponde, a partir 

de um de seus elementos (elipse, seta ou triângulo). Um elemento, por sua vez, 

fornece acesso a todos os outros elementos que compõe um modelo.  

Considerando esta abordagem, cada tripla de anotação, adicionada a um 

modelo RDF de um objeto de aprendizagem para classificação de seu conteúdo 

intelectual, representa, graficamente, a adição de uma seta e um retângulo. Cada seta 

adicionada corresponde a propriedade Anotação e cada retângulo armazena a URI 

da classe que representa o tema do conteúdo intelectual do objeto de aprendizagem 

em questão (vide Figura 34), o que acaba viabilizando a recuperação de objetos de 

aprendizagem considerando sua relevância para um tema específico.  

Retornando ao exemplo da consulta “Como evitar a progressão da doença em 

paciente com pressão alta? ”, a classe Hipertensão da OntoEducaDRC é a que tem 

relação de equivalência com um dos conceitos utilizados na composição da consulta. 

Portanto, no contexto do referatório, é necessário retornar informações sobre objetos 

de aprendizagem que descrevem a hipertensão sobre o contexto da DRC e que, 

consequentemente, estão anotados semanticamente com a URI da classe 

Hipertensão. 

Linguagens de consulta RDF são utilizadas para recuperação de triplas RDF 

baseada no conteúdo de seus componentes (sujeito, predicado e objeto). No contexto 

do exemplo mencionado anteriormente, torna-se necessária uma consulta no banco 

de dados de triplas para obter cada URI que fornece acesso a um objeto de 

aprendizagem com conteúdo intelectual relacionado à hipertensão. Em outras 

palavras, o objetivo da consulta é identificar o sujeito de cada tripla RDF que possui, 

como componentes, predicado e objeto instanciados com a URI da propriedade de 

anotação e URI da classe Hipertensão, respectivamente. Graficamente, no contexto 

de modelos RDF de objetos de aprendizagem, esta consulta pode ser visualizada 

como a identificação do conteúdo de elipses associadas a setas que representam a 

propriedade de anotação que, por sua vez, estão associadas a retângulos que 

armazenam a URI da classe Hipertensão, conforme pode ser visualizado na Figura 

35.  

Pela definição do modelo RDF de objetos de aprendizagem, o sujeito de cada 

tripla é a URI de um objeto de aprendizagem. Portanto, o resultado da consulta, 
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mencionada anteriormente, é um conjunto de URIs de objetos de aprendizagem com 

conteúdo intelectual relacionado à hipertensão. A Figura 36 representa a identificação 

do sujeito da tripla representada na Figura 35. 

Figura 35 – Consulta para identificar o sujeito de cada tripla que possui predicado e objeto 

instanciados com a URI da propriedade de anotação e URI da classe Hipertensão 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 36 – Identificação do sujeito da tripla representada na Figura 35 

 

Fonte: Autoria Própria 

Como um modelo RDF de objeto de aprendizagem é representado como um 

conjunto de triplas, onde o sujeito (URI do objeto de aprendizagem) é o único elemento 

comum a todas as triplas (vide Figura 34), basta utilizá-lo em conjunto com diferentes 
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predicados para realizar novas consultas. Por exemplo, com o objetivo de descobrir 

os títulos dos objetos de aprendizagem, relacionados à hipertensão, retornados na 

forma de URI na consulta mencionada anteriormente, é necessário realizar a 

identificação do terceiro componente da tripla (objeto) que possui o sujeito e o 

predicado instanciados com a URI do objeto de aprendizagem do qual se quer saber 

o título e a URI do predicado Título, respectivamente. A Figura 37 ilustra a seleção da 

tripla que provê informações sobre o título de um objeto de aprendizagem específico 

a partir do sujeito e predicado. 

  O fato mencionado anteriormente pode ser visualizado graficamente a partir 

da adição da seta que corresponde ao predicado Título à elipse que representa a URI 

de um objeto de aprendizagem (o sujeito da tripla), o que permite inferir o título do 

objeto de aprendizagem em questão. O título está no interior do retângulo que 

representa o componente objeto da tripla, como pode ser observado na Figura 38. 

Este procedimento é útil para que o referatório liste os títulos de objetos de 

aprendizagem relevantes para a consulta do profissional de APS. 

Figura 37 – Seleção da tripla que provê informações sobre o título de um objeto de 

aprendizagem específico 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Diante da necessidade de apresentação de todas as triplas participantes da 

composição de um modelo RDF de objeto de aprendizagem, basta não especificar o 

predicado e objeto na consulta realizada por linguagens de consulta RDF. Sendo 

necessário apenas especificar o sujeito, que é a URI do objeto de aprendizagem em 
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questão. Este procedimento permite que referatório apresente todos os metadados 

associados a um objeto de aprendizagem para o profissional de APS. 

Figura 38 – Identificação do objeto da tripla que provê informações sobre o título de um objeto 

de aprendizagem específico 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

Como já foi mencionado no Capítulo anterior, cada modelo RDF representante 

de um objeto de aprendizagem está associado a triplas cujo terceiro componente 

(objeto) não é instanciado. Este componente assume o valor “null” quando pertence a 

uma tripla que corresponde a um metadado não existente na descrição de um objeto 

de aprendizagem específico. Para contornar este problema, basta selecionar cada 

tripla cujo conteúdo do componente objeto tem o valor “null” e eliminá-las. 

Este trabalho de mestrado utiliza a linguagem de consulta SPARQL (WORLD 

WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2015b) para manipulação e recuperação de triplas 

RDF armazenadas em um banco de dados de triplas. Esta linguagem recupera triplas 

a partir do conteúdo de seus componentes (sujeito, predicado e objeto).  

O próximo Capítulo abordará como as informações, fornecidas pela 

OntoEducaDRC e pelo modelo RDF de objetos de aprendizagem, são estruturadas e 

apresentadas para o profissional de APS, no contexto de um software educacional. 
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Capítulo 

7 

 

EDUCADRC – REFERATÓRIO SEMÂNTICO DE 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS À 

DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

Em primeira instância, é necessário compreender o motivo pelo qual o software 

educacional, proposto neste trabalho, é um referatório semântico de objetos de 

aprendizagem. Ele funciona como um referatório (TAROUCO; SCHMITT, 2010) 

porque não armazena objetos de aprendizagem efetivamente, apenas aponta para 

servidores de repositórios que os armazenam. É caracterizado como semântico 

porque é capaz de raciocinar sobre uma ontologia e um banco de triplas RDF, para 

prover a conceitualização de termos relevantes do domínio da DRC passível de 

processamento automático por máquina e recuperar objetos de aprendizagem úteis à 

consulta de um Profissional de APS, respectivamente.  

Do ponto de vista de desenvolvimento, optou-se por uma interface Web para 

coletar a entrada do usuário. A interface é criada a partir do framework Flex (APACHE 

SOFTWARE FOUNDATION, 2015), que permite a criação de aplicações para 

navegador, dispositivos móveis e desktop. A característica mais interessante deste 

framework, para o contexto deste trabalho, é capacidade de extração e exibição de 

dados de fontes back-end, considerando principalmente que o software conta com 

uma série de bibliotecas, disponibilizadas pela linguagem Java (Jena, OWL API, 

JSoup), responsáveis por diferentes procedimentos. O conjunto de serviços de dados 

BlazeDS é o responsável pela ponte entre a interface Web e a infraestrutura Java. E 

é através do serviço de comunicação remota que uma aplicação Flex invoca métodos 

de Java (COENRAETS, 2015). 
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Por fim, é importante descrever a forma de organização do conteúdo gerido 

pelo software educacional e as possibilidades de interação do profissional de saúde 

ao utilizar o mesmo.  

Visualmente, o software educacional EducaDRC foi inspirado nos repositórios 

de objeto de aprendizagem descritos na Seção 5.1 (vide Figura 39). Sua página de 

apresentação conta com uma caixa de texto situada ao lado de um botão, que são 

responsáveis, respectivamente, por coletar o texto correspondente a consulta do 

profissional de APS e executar esta consulta.  

Figura 39 – Página inicial do software educacional EducaDRC 

  

Fonte: Autoria Própria 

  Quando o profissional de APS realiza uma consulta que está fora do escopo 

do EducaDRC, ele é prontamente informado que não há conteúdo relacionado à sua 

pesquisa, conforme pode ser visto na Figura 40. Quando existe, o conteúdo 

correspondente à pesquisa é listado, conforme pode ser visto na Figura 41.  

Figura 40 – Visão de uma consulta sem resultados 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 41 – Visão de uma consulta com resultados relevantes 

 

Fonte: Autoria Própria 

O exemplo da Figura 41 ilustra uma consulta que utiliza, como string de busca, 

a pergunta “O que é a Doença Renal Crônica? ”. Quando o botão pesquisar é 

acionado, a string de busca é analisada, conforme descrito na Seção 6.2, a fim de se 

identificar um ou mais conceitos do domínio da DRC que estão modelados na 

ontologia OntoEducaDRC.  No exemplo, a análise resulta na identificação do conceito 

“Doença Renal Crônica”. A partir do primeiro método de raciocínio descrito na Seção 

6.3, conclui-se que o conceito Doença Renal Crônica faz parte do vocabulário da 

OntoEducaDRC através da classe homônima. 

É da classe que são extraídos os conceitos que aparecem sequencialmente na 

tela como resultados da pesquisa. Primeiro, aparece o conteúdo de propriedades de 

anotação que, no exemplo, é caracterizada pela propriedade Definição. Em seguida, 

aparece as propriedades de objeto que apontam os conceitos, relevantes do domínio, 

diretamente relacionados com o conceito abordado na consulta do profissional de 

APS. As propriedades de objeto do exemplo são é baseada em, é classificada em e é 

afetada por. O segundo e terceiro métodos de raciocínio descritos na seção 6.3 são 

responsáveis pela extração de informações estruturadas a partir de propriedades de 

anotação e de objeto, respectivamente. 

Com o objetivo de permitir ao profissional de APS estender sua pesquisa, cada 

termo relacionado aparece em formato de link. A ação resultante do clique de um link 

está associada com a exposição do conteúdo de propriedades de anotação e objeto 

do termo relacionado.  As Figuras 42 e 43 exemplificam esta abordagem. 
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Após pesquisar “ o que é a Doença Renal Crônica? ”, o profissional de APS 

constata que a doença é afetada por fatores clínicos, intitulados de fatores de risco. 

Ao perceber que fatores de risco representa um link (Figura 42), ele clica e recebe 

mais informações a respeito. Dentre as informações, estão todos os fatores clínicos 

que afetam a doença renal crônica (Figura 43). Como todos eles são apresentados na 

forma de links, o profissional pode prosseguir para constatar a relação específica de 

cada fator clínico com a doença (Figura 44), ou pode retornar a partir do link Doença 

Renal Crônica associado à propriedade de objeto “Afetam” (Figura 45).    

Figura 42 – Interação com conceitos relacionados à consulta a partir de links 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 43 – Visão resultante da interação com o link Fatores de Risco 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Como as informações repassadas ao profissional de APS no ato da consulta 

são direcionadas a tópicos gerais e recorrentes do domínio como, por exemplo, 

definição, formas de diagnóstico e medidas nefroprotetoras, é importante que o 

profissional tenha acesso a outras fontes de informação relacionadas ao tema de seu 

interesse. Com esse enfoque, foi disponibilizada a funcionalidade “Saiba mais sobre 

o assunto”. 

Figura 44 – Visão resultante da interação com o link Tabagismo 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 45 – Interação com o link Doença Renal Crônica associado à propriedade de objeto 

“Afetam” 

 

Fonte: Autoria Própria 

Supondo que, após ter conhecido os fatores de risco da Doença Renal Crônica, 

o profissional de APS tenha retornado a fase inicial de sua consulta através do link 
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Doença Renal Crônica (Figura 45).  Lá, ele percebe que existe a funcionalidade “Saiba 

mais sobre o assunto” (Figura 46). Ao clicar, ele é redirecionado para uma página que 

lista os títulos de objetos de aprendizagem relacionados à Doença Renal Crônica, 

conforme está descrito na parte superior da página (Figura 47).  

Figura 46 – Interação com o link “Saiba mais sobre o assunto” para acesso aos objetos de 

aprendizagem 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 47 – Lista de títulos de objetos de aprendizagem relacionados à Doença Renal Crônica 

 

Fonte: Autoria Própria 

Após avaliar os títulos dos objetos de aprendizagem, o profissional de APS 

escolhe o de título “Progressão da doença renal crônica” (Figura 48). Ao clicar, uma 
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nova janela é aberta, onde são apresentados os metadados deste objeto de 

aprendizagem. Dessa forma, o profissional de APS pode ter maiores detalhes sobre 

o conteúdo intelectual do objeto de aprendizagem e decidir se irá realizar o download 

do mesmo (Figura 49). 

Figura 48 – Seleção de um objeto de aprendizagem entre aqueles que constam na lista 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 49 – Visualização de metadados e botão de Download de um objeto de aprendizagem  

 

Fonte: Autoria Própria 

A funcionalidade “Saiba mais sobre o assunto” recorre ao banco de dados de 

triplas que armazena os modelos RDF de objetos de aprendizagem deste trabalho.  

Foram realizadas inferências sobre o banco para se ter acesso a lista de títulos de 
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objetos de aprendizagem relacionados a um assunto específico do domínio e para se 

obter os metadados de cada objeto. Estas inferências são descritas na seção 6.4. 

Até o momento, o EducaDRC foi descrito pela perspectiva de uma consulta 

simples, constituída a partir de um único conceito relevante para o domínio da DRC. 

Em casos de consultas como, por exemplo, “Doença Renal Crônica em Pacientes 

Obesos e Hipertensos”, onde há três conceitos relevantes que correspondem a três 

classes da ontologia OntoEducaDRC, o software educacional semântico EducaDRC 

lista os principais tópicos de interesse do profissional de APS (Figura 50) e permite 

que ele alterne entre eles para obter informações específicas e acessar objetos de 

aprendizagem relativos a cada tópico (Figuras 51 e 52). 

Figura 50 – Resultado de uma consulta envolvendo três termos relevantes do domínio 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 51 – Alternância entre tópicos listados em resposta a uma consulta 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 52 – Alternância entre tópicos listados em resposta a uma consulta 

 

Fonte: Autoria Própria 

  É importante deixar claro que o software educacional semântico EducaDRC é 

um referatório de objetos de aprendizagem, sua principal função é apontar para 

objetos de aprendizagem sobre a DRC que estão dispersos em diferentes repositórios 

existentes na Web. Porém, ao realizar uma consulta, o profissional recebe 

informações úteis acerca do que consultou, estas informações são baseadas no 

conhecimento estruturado previamente em uma ontologia. A ideia é que o profissional 

de APS receba informações gerais e objetivas sobre aquilo que está consultando, 

caso estas informações não sejam suficientes, ele pode recorrer ao acervo de objetos 

de aprendizagem para expandir seus conhecimentos. 
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Capítulo 

8 

 

VALIDAÇÃO  

 

 

 O EducaDRC é um software educacional que funciona como um referatório 

semântico de objetos de aprendizagem. Porém, diferente de um referatório comum, o 

EducaDRC também gerencia conteúdo acerca do domínio da DRC, a partir de uma 

ontologia, e permite ao usuário interagir com este conteúdo. Portanto, foram 

estudadas duas formas diferentes de validação: a validação da capacidade do 

EducaDRC fornecer informações relevantes sobre o domínio da DRC para 

profissionais de APS e a validação a partir de duas perspectivas, que são o conteúdo 

estruturado pela ontologia e a anotação semântica de objetos de aprendizagem. 

 

8.1 Validação do Software Educacional a partir da interação de profissionais de 

APS 

 Nesta abordagem, o software EducaDRC é considerado eficaz, se consegue 

suprir as lacunas causadas pela falta de informações adequadas sobre a DRC em 

profissionais de APS. Esta eficácia pode ser medida a partir da aplicação de 

questionários, defendendo a ideia de que a comparação de questionários aplicados 

previamente e posteriormente à experiência do profissional com o EducaDRC pode 

revelar a evolução deste em relação aos conceitos do domínio. 

  Porém, esta abordagem é bastante subjetiva, conforme corroboram Cristea e 

Okamoto (2001). Em seu artigo, eles ilustram uma função do tipo f (I) = O para 

representar o processo de aprendizagem, onde I são os alunos, f é o software 

educacional e O é a aprendizagem. Com isso, eles defendem que um bom resultado 

O1 para um conjunto I1 não pode garantir um bom resultado O2 para um conjunto I2.  
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Contextualizando com este trabalho, é como se o conjunto I1 fosse constituído 

de profissionais de APS bem informados com relação à DRC. Neste caso, a taxa de 

aprendizagem (O1) seria alta, independente da adequação do EducaDRC a diferentes 

perfis de profissionais de APS. Assim, bons resultados de um software educacional, 

derivados da interação com um grupo limitado de pessoas, não significam que ele 

cumpre os objetivos aos quais se propõe. Pensando nisso, tornou-se necessário a 

busca por uma forma diferente de validação, que será discutida nas próximas seções.  

 

8.2 Capacidade de Responder Questões do Programa Telessaúde Brasil Redes 

 O Programa Telessaúde Brasil Redes (BRASIL, 2007) vem, desde 2007, 

desenvolvendo ações de apoio à atenção à saúde e de educação permanente das 

equipes de atenção básica. Entre suas principais ofertas está a Segunda Opinião 

Formativa, relevante no contexto de diagnóstico médico e saúde em geral. 

 A Segunda Opinião Formativa consiste na publicação de perguntas, replicáveis 

nos contextos regionais e/ou nacional de saúde, submetidas por profissionais de APS 

e respondidas por uma equipe de teleconsultores, formadas por especialistas de 

referência vinculados a um Núcleo de Telessaúde.  As perguntas que compõe a 

Segunda Opinião Formativa estão disponíveis, através da Biblioteca Virtual em 

Saúde, na página eletrônica do Programa (http://www.telessaudebrasil.org.br). 

 Considerando que o objetivo do EducaDRC é prover informações relacionadas 

à DRC, a capacidade de fornecer informações que respondam as questões criadas 

por profissionais de APS, de diferentes regiões do país, que lidam com o grupo de 

risco da doença, é uma boa forma de verificar sua eficácia. 

 O grande problema deste enfoque é justamente a falta de questões 

relacionadas à DRC disponíveis através da Segunda Opinião Formativa, o que pode 

ser também um indicativo da falta de monitoramento dos indicadores de DRC por parte 

de profissionais de APS, conforme defendem Bastos e Kirstajn (2011).  

 A única pergunta associada ao tema é “Como minimizar a perda da função 

renal em hipertensos? ”. Em consequência a esta pergunta, o EducaDRC retorna 

informações relacionadas à hipertensão no contexto da doença renal crônica. Entre 

estas informações estão as medidas nefroprotetoras que devem ser tomadas diante 

de pacientes hipertensos (Figura 53).  

http://www.telessaudebrasil.org.br/
http://pesquisa.bvs.br/aps/resource/pt/sof-572
http://pesquisa.bvs.br/aps/resource/pt/sof-572
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Figura 53 – Resultado da consulta por “ Como minimizar a perda da função renal em 

hipertensos? ” 

 

Fonte: Autoria Própria 

A resposta do EducaDRC, descrita na Figura 53, pode ser comparada com a 

fornecida pela equipe de teleconsultores através do endereço eletrônico da Biblioteca 

Virtual em Saúde (http://pesquisa.bvs.br/aps/resource/pt/sof-572) ou através da 

comparação entre as Figuras 53 e 54. É importante destacar que o EducaDRC 

enriquece ainda mais sua resposta, a partir da funcionalidade “Saiba mais sobre o 

assunto”, com objetos de aprendizagem que relacionam hipertensão e doença renal 

crônica (Figura 55). 

Figura 54 – Resposta fornecida pela equipe de teleconsultores a uma pergunta formalizada 

por um profissional de APS 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

http://pesquisa.bvs.br/aps/resource/pt/sof-572
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Figura 55 – Objetos de aprendizagem recomendados sobre “Como minimizar a perda da 

função renal em hipertensos? 

 

Fonte: Autoria Própria 

Apesar de fornecer informações que respondem à questão citada anteriormente, 

uma questão respondida corretamente não pode ser considerada parâmetro para 

validar um software educacional. É preciso considerar outros aspectos como, por 

exemplo, se todo conteúdo gerido pelo EducaDRC está correto ou se os objetos de 

aprendizagem estão classificados corretamente de acordo com diferentes conceitos 

do domínio. Estes aspectos constituem uma nova perspectiva de validação, que será 

abordada na próxima seção, e tem por objetivo garantir que o profissional de APS 

receberá apenas informações relevantes ao seu interesse em sua experiência com 

EducaDRC. 

 

8.3 Validação do Conteúdo Intelectual do EducaDRC 

Como já foi discutido anteriormente, o conteúdo intelectual do EducaDRC é 

resultante do raciocínio sobre uma ontologia, chamada de OntoEducaDRC, e sobre 

um banco de dados de triplas que armazena objetos de aprendizagem modelados em 

RDF. Da ontologia provém as informações gerais sobre termos relevantes do domínio. 

Os objetos de aprendizagem, por sua vez, são recursos educacionais sobre a DRC, 

dispostos em diferentes repositórios da Web, que podem ser utilizados para 

autoaprendizagem de profissionais de APS. 
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 Considerando esta particularidade do EducaDRC, é necessário focar em duas 

formas de validação: a validação da ontologia e a validação do processo de anotação 

de objetos de aprendizagem.  

 Para validação da ontologia, a abordagem utilizada é similar a empregada em 

trabalhos que abordam Informática em Saúde, Ontologias e Educação (BOGDAN, 

2011; FALKMAN et al., 2008; GAO et al., 2006; ALVINO et al., 2009; CARMODY; 

SHERRY; CARDIFF, 2010; AL-BUSAIDI; GRAY; FIDDIAN, 2006). Nesta abordagem, 

a ontologia responsável por representar um domínio específico é validada por 

profissionais especializados no domínio em questão. 

Portanto, a OntoEducaDRC foi avaliada por uma médica nefrologista da 

Universidade Federal da Paraíba (especialista da área), que também é membro do 

grupo de pesquisa ao qual este trabalho está associado.  

A importância de ser validada por um membro interno a pesquisa é que, 

conhecendo os propósitos do trabalho e o público alvo do software educacional, ele 

consegue verificar se as informações estão estruturaras corretamente na ontologia, 

evidenciando conceitos e relações relevantes e indispensáveis ao domínio e ao 

processo de aprendizagem.  

Por exemplo, antes da validação, a definição da Hipertensão estava descrita 

da seguinte maneira na OntoEducaDRC: “A hipertensão arterial ou pressão alta é uma 

doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue. A hipertensão 

pode acontecer quando as artérias sofrem algum tipo de resistência, perdendo a 

capacidade de contrair e dilatar, ou então quando o volume de sangue se torna muito 

alto, exigindo uma velocidade maior para circular. É de grande importância que a 

pressão arterial (PA) de pacientes com DRC seja controlada de forma rigorosa, pois 

isso minimizará a progressão da DRC e reduzirá o risco de doença cardiovascular. ”  

No processo de validação, o trecho destacado em vermelho foi eliminado 

porque, segundo a especialista da área, o profissional de APS está familiarizado com 

a detecção e manejo deste tipo de enfermidade, e o que de fato é importante que ele 

saiba, através do EducaDRC, é da relação existente entre a hipertensão e a doença 

renal crônica. 

Outra modificação, decorrente do processo de validação, foi a eliminação de 

termos que são relevantes para domínio, mas estão fora do escopo e objetivo da 
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ontologia. A anemia, por exemplo, em casos onde aparece como complicação clínica 

decorrente da DRC, deve ser administrada pelo nefrologista, segundo a especialista. 

No caso da validação do processo de anotação semântica de objetos de 

aprendizagem, foi contatado um especialista (médico nefrologista) externo à pesquisa, 

considerando que ele desconhece a forma como são identificados, por parte do 

software responsável, os objetos de aprendizagem que estão relacionados com 

conceitos relevantes do domínio. 

Para a validação, quinze objetos de aprendizagem foram selecionados e 

apresentados para o especialista, de forma que cada objeto de aprendizagem foi 

representado pelo seu título e resumo. O objetivo desta abordagem é verificar se a 

anotação semântica promovida pelo software, desenvolvido por este trabalho, é 

equivalente ou similar à anotação realizada pelo especialista. 

A única referência repassada ao especialista, no ato da validação, foi a lista de 

termos do domínio sobre os quais o EducaDRC tem informações. O acesso à lista foi 

necessário para nortear o especialista na anotação dos objetos de aprendizagem e, 

de certa forma, limitar esta classificação a conceitos abordados pelo EducaDRC, que 

são conceitos mais gerais sobre a DRC destinados a profissionais de APS. Impedindo, 

desta forma, que o especialista criasse associações entre objetos de aprendizagem e 

conceitos ou jargões utilizados especificamente na área da nefrologia. Mesmo assim, 

caso nenhuma das alternativas representasse o termo ideal para descrever o objeto, 

o especialista era solicitado a adicionar sua sugestão. A lista utilizada pelo especialista 

pode ser visualizada no Quadro 21. 

Quadro 21 – Lista utilizada no processo de validação da anotação de objetos de 

aprendizagem  

 

  [ 1 ] Doença Renal Crônica      

 

  [ 2 ] Taxa de Filtração Glomerular 

 

 [ 3 ] Estágios  

 

 [ 11 ] Fatores de Risco  



162 
 

 [ 4 ] Estágio 1     

 [ 5 ] Estágio 2      

 [ 6 ] Estágio 3     

 [ 7 ] Estágio 3A       

 [ 8 ] Estágio 3B   

 [ 9 ] Estágio 4      

 [ 10 ] Estágio 5  

 [ 12 ] Faixa Etária (Idade)    

 [ 13 ] Gravidez  

 [ 14 ] Hipertensão   

 [ 15 ] Diabetes Mellitus   

 [ 16 ] Obesidade   

 [ 17 ] Tabagismo  

 [ 18 ] Doença Cardiovascular  

 [ 19 ] Fatores Genéticos    

 

 [ 20 ] Marcador de Lesão Renal  

 [ 21 ] Proteinúria   

 [ 22 ] Albuminúria   

 [ 23 ] Hematúria Glomerular   

 [ 24 ] Alterações Anatômicas 

Fonte: Autoria Própria 

Para fins de análise, os objetos de aprendizagem utilizados no processo de 

validação estão listados abaixo. Cada objeto de aprendizagem está associado a seu 

título, resumo e termos utilizados para anotá-lo. Os termos em azul foram adicionados 

pelo software responsável pela anotação, os termos em vermelho foram adicionados 

pelo especialista e os termos em verde foram adicionados por ambos. 

 

Objeto de Aprendizagem 1:  

Título: Diabetes e doença renal crônica 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que apresenta a Doença 

Renal Diabética (DRD), quando a Doença Renal Crônica acontece no curso do 

diabetes de tipo 1 e 2. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco, Diabetes Mellitus 
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Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Diabetes Mellitus, Taxa de 

Filtração Glomerular, Albuminúria, Proteinúria 

Análise: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco, Diabetes Mellitus, Taxa de 

Filtração Glomerular, Albuminúria, Proteinúria 

 

Objeto de Aprendizagem 2:  

Título: Prevenção da doença renal crônica em crianças 

Resumo: Trata-se de um vídeo que apresenta a importância do diagnóstico precoce 

da Doença Renal Crônica em crianças, as causas da doença e o atendimento a essa 

população, no intuito de reduzir a velocidade da progressão da DRC, retardando 

assim, a necessidade da terapia renal substitutiva.  

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco, Faixa Etária 

(Idade), Estágios, Estágio 5 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Faixa Etária (Idade), Taxa de 

Filtração Glomerular, Fatores Genéticos, Marcador de Lesão Renal, Proteinúria, 

Albuminúria, Hematúria Glomerular, Alterações Anatômicas 

Análise: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco, Faixa Etária (Idade), Estágios, 

Estágio 5, Taxa de Filtração Glomerular, Fatores Genéticos, Marcador de Lesão 

Renal, Proteinúria, Albuminúria, Hematúria Glomerular, Alterações Anatômicas 

 

Objeto de Aprendizagem 3:  

Título: Progressão da doença renal crônica: proteinúria 

Resumo: Trata-se de um fluxograma que apresenta o modelo esquemático do 

glomérulo e outro mostrando glomerulonefrite com perda de proteínas pelo glomérulo. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Marcador de Lesão Renal, 

Proteinúria 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Proteinúria, Taxa de Filtração 

Glomerular, Fatores Genéticos 

Análise: Doença Renal Crônica, Marcador de Lesão Renal, Proteinúria, Taxa de 

Filtração Glomerular, Fatores Genéticos 
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Objeto de Aprendizagem 4:  

Título: Ritmo de filtração glomerular 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que apresenta tabelas 

coloridas desenvolvidas por um grupo de estudiosos brasileiros, onde são utilizadas 

creatinina, sexo e idade e estabelecido o ritmo de filtração glomerular pelas fórmulas 

derivadas dos estudos MDRD e CKD-EPI. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Estágios, Estágio 1, Estágio 2, Estágio 3, Estágio 4, Estágio 5 

Análise: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, Estágios, Estágio 1, 

Estágio 2, Estágio 3, Estágio 4, Estágio 5 

 

Objeto de Aprendizagem 5:  

Título: Complicações clínicas e condutas da doença renal crônica 

Resumo: Aborda as principais complicações clínicas presentes em pacientes com 

Doença Renal Crônica, sendo elas: anemia, doença mineral-óssea, distúrbio 

eletrolítico e ácido-base, hiperuricemia e dislipidemia, além das manifestações 

psiquiátricas e psicológicas. Para cada uma das referidas complicações será 

apresentado o tipo de conduta mais adequado. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Estágios, Marcador de Lesão Renal 

Análise: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, Estágios, Marcador de 

Lesão Renal 

 

Objeto de Aprendizagem 6:  

Título: Hipertensão arterial e doença renal crônica 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que apresenta a relação entre 

hipertensão arterial e Doença Renal Crônica, bem como as formas de identificação 

através da taxa de filtração glomerular e do exame de urina. 
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Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Hipertensão, Fatores de Risco 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Hipertensão, Doença Cardiovascular, Marcador de Lesão Renal 

Análise: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, Hipertensão, Doença 

Cardiovascular, Marcador de Lesão Renal, Fatores de Risco 

 

Objeto de Aprendizagem 7:  

Título: Argumentos favoráveis ao rastreio da doença renal crônica 

Resumo: Trata-se de um texto informativo que apresenta alguns argumentos a favor 

do rastreio da Doença Renal Crônica na população adulta assintomática. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Faixa Etária (Idade), Fatores de 

Risco 

Anotação do Especialista: Fatores de Risco, Marcador de Lesão Renal 

Análise: Doença Renal Crônica, Faixa Etária (Idade), Fatores de Risco, Marcador de 

Lesão Renal 

 

Objeto de Aprendizagem 8:  

Título: Doença renal crônica e qualidade de vida 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que apresenta a associação 

entre a Doença Renal Crônica e a qualidade de vida do paciente, tornando-se 

essencial a presença do profissional de Psicologia na equipe. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Fatores de Risco 

Análise: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, Fatores de Risco 

 

Objeto de Aprendizagem 9:  

Título: Estratégias de prevenção de doenças renais 

Resumo: Trata-se de um vídeo da entrevista com a Dra. Gianna Mastroianni Kirsztajn, 

que apresenta a importância do diagnóstico precoce da Doença Renal Crônica, as 
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estratégias de conscientização da SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia), a 

atuação dos profissionais de saúde na identificação e acolhimento ao paciente, a 

educação da população em geral a respeito da doença, bem como os exames 

necessários e os grupos de risco para Doença Renal Crônica. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco, Taxa de 

Filtração Glomerular, Marcador de Lesão Renal 

Análise: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco, Taxa de Filtração Glomerular, 

Marcador de Lesão Renal 

 

Objeto de Aprendizagem 10:  

Título: Antropometria: peso ajustado de indivíduos com doença renal crônica 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que exemplifica como o peso 

ajustado é obtido, por meio da equação proposta pelo National Kidney Foundation, 

em indivíduos portadores de Doença Renal Crônica. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Obesidade, Fatores de Risco 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Fatores de Risco, Estágios, Taxa 

de Filtração Glomerular 

Análise: Doença Renal Crônica, Obesidade, Fatores de Risco, Estágios, Taxa de 

Filtração Glomerular 

 

Objeto de Aprendizagem 11:  

Título: Diagnóstico e intervenções para retardar a progressão da doença renal crônica 

em hipertensos e diabéticos 

Resumo: Aborda a importância do diagnóstico da Doença Renal Crônica, os fatores 

de risco passíveis de intervenção junto ao paciente renal crônico, bem como as 

principais recomendações da National Kidney Foundation (NKF) e Sociedade 

Brasileira de Nefrologia, no que se refere ao tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso da hipertensão e do diabetes mellitus. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Diabetes Mellitus, Hipertensão, 

Fatores de Risco 
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Anotação do Especialista: Fatores de Risco, Taxa de Filtração Glomerular, 

Marcador de Lesão Renal 

Análise: Doença Renal Crônica, Diabetes Mellitus, Hipertensão, Fatores de Risco, 

Taxa de Filtração Glomerular, Marcador de Lesão Renal 

 

Objeto de Aprendizagem 12:  

Título: Análise dos fatores de risco para doença cardiovascular na progressão da 

doença renal crônica 

Resumo: Estudo prospectivo que mostra que os pacientes com nefropatias 

progressoras tem maior percentual de acometimento cardiovascular; diabetes mellitus 

e proteinúria. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Diabetes Mellitus, Doença 

Cardiovascular, Proteinúria, Fatores de Risco, Estágios, Estágio 5 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Estágios, Taxa de Filtração 

Glomerular, Marcador de Lesão Renal 

Análise: Doença Renal Crônica, Diabetes Mellitus, Doença Cardiovascular, 

Proteinúria, Fatores de Risco, Estágios, Estágio 5, Taxa de Filtração Glomerular, 

Marcador de Lesão Renal 

 

Objeto de Aprendizagem 13:  

Título: Intervenções clínicas conforme estadiamento da doença renal crônica 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que apresenta a divisão dos 

grupos, em cores, de acordo com o estadiamento de progressão da Doença Renal 

Crônica e as intervenções clínicas necessárias para cada grupo. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Estágios 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Estágios 

Análise: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, Estágios 
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Objeto de Aprendizagem 14:  

Título: Doença renal crônica em fase terminal 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que apresenta algumas 

informações acerca da Doença Renal Crônica em fase terminal (estágio 5), como a 

população atingida e as complicações metabólicas que ocorrem nessa fase. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica, Estágio 5, Estágios 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular 

Análise: Doença Renal Crônica, Estágio 5, Estágios, Taxa de Filtração Glomerular 

 

Objeto de Aprendizagem 15:  

Título: Fragilidade em pacientes com doença renal crônica 

Resumo: Trata-se de um recurso educacional interativo que apresenta os sinais do 

estado clínico chamado de fragilidade em pacientes com Doença Renal Crônica. 

Anotação do Software: Doença Renal Crônica 

Anotação do Especialista: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, 

Estágios 

Análise: Doença Renal Crônica, Taxa de Filtração Glomerular, Estágios 

 

A princípio, a impressão é que não houve consenso entre o especialista e o 

software responsável pela anotação. O único objeto anotado de forma semelhante 

pelo profissional e pelo software, por exemplo, foi o de número treze. Porém, antes de 

levantar conclusões, existem uma série de aspectos que precisam ser considerados. 

 O software utiliza uma abordagem baseada em palavras-chave, portanto, ele 

consegue identificar no resumo e título do sexto objeto, por exemplo, os termos 

Doença Renal Crônica, Hipertensão e Taxa de Filtração Glomerular. Em 

contrapartida, é incapaz de prevê que a hipertensão associada com a doença renal 

crônica oferece risco de doença cardiovascular, fato que o especialista observa e, por 

esta razão, anota o sexto objeto com o termo Doença Cardiovascular.  

 Este comportamento do especialista é recorrente em todo processo de 

validação. Na anotação do quarto objeto, que aborda formas de medir a taxa de 

filtração glomerular, apesar de não existir menção aos estágios da doença, o 
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especialista utiliza os termos relacionados aos estágios da DRC (Estágios, Estágio 1, 

Estágio 2, Estágio 3, Estágio 4, Estágio 5) porque sabe que a determinação da taxa 

de filtração glomerular é um dos pré-requisitos para o estadiamento da doença. 

  Outro exemplo pode ser observado no segundo objeto de aprendizagem, trata-

se de um vídeo que apresenta a importância do diagnóstico precoce da doença renal 

crônica em crianças. Baseado em seu conhecimento e experiência, o especialista 

associa a doença renal crônica em crianças a fatores genético e, portanto, anota este 

objeto com o termo Fatores Genéticos. 

 É evidente que a forma de raciocínio do software não é idêntica a forma de 

raciocínio do especialista, este último conta com um “background” imenso sobre DRC, 

resultado do conhecimento teórico adquirido ao longo do tempo e de sua vasta 

experiência prática, todavia, o software mantém um comportamento uniforme e 

consegue perceber padrões que passam despercebidos pelo especialista. 

 O primeiro objeto de aprendizagem, por exemplo, descreve a relação entre 

diabetes e doença renal crônica. O software utiliza os termos Doença Renal Crônica, 

Diabetes Mellitus e Fatores de Risco para anotá-lo. Apesar de não haver menção a 

fatores de risco no título ou resumo do objeto, o software consegue identificar que o 

diabetes é um fator de risco para a DRC a partir de uma regra de generalização. Esta 

regra funciona, de forma similar, para os estágios da doença e marcadores de lesão 

renal, ou seja, se qualquer um dos cinco estágios ou marcadores de lesão renal são 

identificados na descrição do objeto, ele é anotado com termo geral Estágios ou 

Marcador de Lesão Renal, respectivamente. É o que acontece quando o software 

associa proteinúria a um tipo de marcador de lesão renal na anotação do terceiro 

objeto de aprendizagem. 

 Nestes dois casos citados anteriormente, por exemplo, o especialista 

desconsidera o termo geral. E no caso do décimo, décimo primeiro e décimo segundo 

objeto de aprendizagem, o especialista desconsidera termos que estão explícitos na 

descrição dos objetos.  Estão ausentes, na anotação do especialista, os termos: 

Obesidade no objeto de título “Antropometria: peso ajustado de indivíduos com 

doença renal crônica”, Hipertensão e Diabetes Mellitus no objeto de título “Diagnóstico 

e intervenções para retardar a progressão da doença renal crônica em hipertensos e 

diabéticos” e Doença Cardiovascular, Diabetes Mellitus, Proteinúria e Fatores de 

Risco no objeto de resumo “Estudo prospectivo que mostra que os pacientes com 
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nefropatias progressoras tem maior percentual de acometimento cardiovascular; 

diabetes mellitus e proteinúria.” 

 É importante levar em consideração que o processo manual de anotação é 

exaustivo, o que pode ter motivado a falta de percepção por parte do especialista em 

relação a alguns termos relevantes do domínio. Mas este é um bom ponto para 

discussão pois, por mais que o software não consiga raciocinar como um especialista 

e se restrinja a anotar objetos de acordo com palavras-chave existentes em sua 

descrição, ele mantém um comportamento uniforme baseado na metodologia sobre a 

qual ele foi construído.   

Pensando no contexto do EducaDRC, supondo que ele recomenda objetos de 

aprendizagem baseado na anotação manual realizada pelo especialista responsável 

pela validação, o objeto onze de título “Diagnóstico e intervenções para retardar a 

progressão da doença renal crônica em hipertensos e diabéticos” jamais seria um 

objeto de aprendizagem recomendado para um profissional de APS que consultasse 

a relação existente entre hipertensão e doença renal crônica, o que é inadequado, de 

acordo com os objetivos educacionais previstos neste trabalho. 

 Também é verdade que, da forma como os objetos estão anotados atualmente, 

o objeto seis de título “Hipertensão arterial e doença renal crônica” não será retornado 

em consultas por doença cardiovascular.  Porém, é importante mencionar que os 

objetos não estão anotados, pelo software, com termos que fogem ao seu escopo, 

não há nenhum termo na anotação cujo a presença é injustificável. Se o objeto está 

anotado com um termo é porque este termo aparece em sua descrição. 

  Diante de toda análise decorrente do processo de validação do conteúdo 

intelectual do EducaDRC, é possível concluir que o mesmo fornece boas 

possibilidades para que o profissional de APS possa aprimorar seus conhecimentos 

sobre a DRC. As informações vinculadas por ele foram estruturadas em cooperação 

com uma especialista, onde a principal preocupação foi evidenciar os conceitos, 

relacionados à DRC, que são indispensáveis para que o profissional de APS conheça 

a definição e classificação da doença, consiga observar os indicadores e aplicar as 

medidas nefroprotetoras correspondentes em pacientes que eles assistem. Além 

disso, a capacidade de recomendar objetos de aprendizagem, provenientes de 

repositórios de referência no assunto, permite ao profissional expandir seus estudos. 

É importante mencionar que, independente da forma como os objetos são 
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previamente classificados, fica a critério do profissional decidir se um objeto de 

aprendizagem específico é de seu interesse, a partir da leitura de seus metadados. 
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Capítulo 

9 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo aborda os resultados obtidos, as principais contribuições e as 

diretrizes futuras desta pesquisa. 

 

9.1 Resultados Obtidos 

 A problematização resultante da falta de monitoramento dos indicadores da 

Doença Renal Crônica, por parte de profissionais de APS, lançou um alerta para a 

necessidade de criação de ações educativas capazes de inseri-los na prevenção da 

DRC, motivando esta pesquisa para o desenvolvimento de um referatório semântico 

de objetos de aprendizagem relacionados à DRC, o EducaDRC.  

 Direcionado para profissionais de APS, o principal objetivo do EducaDRC é 

facilitar e promover o acesso à informações relacionadas à DRC. Tais informações 

são fornecidas, pelo próprio EducaDRC, a partir de inferências realizadas em uma 

ontologia, ou são resultantes de objetos de aprendizagem, sugeridos por este software 

educacional, armazenados em um banco de dados.  

Portanto, para subsidiar a gestão de informações sobre DRC promovida pelo 

EducaDRC, está pesquisa desenvolveu uma ontologia e uma base de conhecimento 

constituída de objetos de aprendizagem. A ontologia, chamada de OntoEducaDRC, é 

capaz de responder cinco perguntas específicas:  

 O que é a DRC? 

 Como detectar pacientes com DRC? 

 Como se caracterizam os estágios da doença? 

 Quais são os fatores de risco da DRC? 

 Quais são as medidas nefroprotetoras indicadas para impedir a progressão da 

DRC sob a perspectiva de cada fator de risco e dos estágios da doença? 
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Como pode ser observado, a OntoEducaDRC abrange tópicos gerais e 

recorrentes do domínio. Buscando alguma especificação destes tópicos, a ontologia 

também abrange definições e uma indicação de como os conceitos estão inter-

relacionados. O que permite, consequentemente, que o profissional de APS consulte 

definições acerca de tópicos relevantes do domínio e descubra tópicos relacionados 

enquanto interage com o conteúdo do EducaDRC. 

Para a composição da base de conhecimento constituída de informações sobre 

objetos de aprendizagem relacionados à DRC, esta pesquisa desenvolveu uma 

abordagem para gerenciar objetos de aprendizagem que são componentes de 

repositórios na Web. A abordagem é dividida em quatro etapas: extração, 

representação semântica, armazenamento e anotação semântica. A etapa de 

extração tem o intuito de localizar, extrair e/ou manipular os metadados de objetos de 

aprendizagem presentes nas páginas dos repositórios. A etapa de representação 

semântica transforma os metadados de um objeto de aprendizagem em sentenças, 

processáveis por máquina, que descrevem características do objeto de aprendizagem 

em questão. A etapa de armazenamento é responsável pelo armazenamento das 

sentenças sobre objetos de aprendizagem em um banco de dados. E a etapa de 

anotação semântica é responsável pela criação de sentenças, também processáveis 

por máquina, que classificam o conteúdo dos objetos de aprendizagem. 

A execução de cada etapa da abordagem, com a finalidade de gerenciar 

informações de objetos de aprendizagem sobre a DRC que estão dispostos em 

diferentes repositórios da Web, resultou na produção de artefatos. Para a etapa de 

extração, por exemplo, foi necessária a seleção de repositórios que armazenavam 

objetos de aprendizagem, descritos na língua portuguesa, com conteúdo educacional 

relacionado à DRC. Dessa forma, esta etapa resultou em uma lista específica 

contendo seis repositórios desta natureza, conforme pode ser visto no Quadro 18.  

. Na etapa de representação semântica, a representação de metadados de 

objetos de aprendizagem, que estavam descritos a partir do padrão Dublin Core, como 

um conjunto de sentenças RDF resultou em um modelo de representação semântica 

que une os benefícios potenciais dos dois padrões. O padrãi Dublin Core fornece um 

conjunto simplificado, descritivo e autoexplicativo de elementos que pode ser utilizado 

na descrição de objetos de aprendizagem. Já o RDF permite estender a descrição, 

fornecida pelos metadados Dublin Core para o formato de sentenças, processáveis 
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por máquina, que tornam explícitas propriedades e relacionamentos de um objeto de 

aprendizagem.  

Além disso, para utilizar os elementos disponibilizados pelo padrão Dublin Core 

para a descrição de objetos de aprendizagem em RDF, se fez necessário o 

levantamento de todos os metadados do padrão Dublin Core, o que inclui os quinze 

elementos pré-definidos pelo padrão e suas especializações (os qualificadores). No 

total, foram encontrados cinquenta e nove qualificadores (59), além dos quinze 

elementos pré-definidos pelo padrão (15). Esta pesquisa disponibilizou, conforme 

pode ser visto no Quadro 19, os setenta e quatro (74) elementos acompanhados de 

sua descrição e organizados em três grupos: relacionados com o conteúdo do objeto 

de aprendizagem, relacionados com a propriedade intelectual do objeto de 

aprendizagem e relacionados com características formais do objeto de aprendizagem. 

O resultado da etapa de armazenamento foi o armazenamento de informações 

semânticas sobre objetos de aprendizagem no banco de dados de triplas OpenLink 

Virtuoso e, portanto, a composição de uma base de conhecimento que provê 

informações sobre cento e noventa e três objetos de aprendizagem relacionados à 

DRC.  

Da etapa de anotação, o resultado foi uma abordagem que utiliza os conceitos 

representados em uma ontologia para anotação ou classificação do conteúdo 

intelectual de objetos de aprendizagem disponíveis em banco de dados de triplas. 

Nesta abordagem, o modelo RDF de cada objeto de aprendizagem recebe triplas de 

anotação que são responsáveis por associá-lo a URIs de classes da ontologia. 

Portanto, com a execução desta etapa, cada objeto de aprendizagem sobre DRC foi 

anotado com URIs de classes da OntoEducaDRC que representavam conceitos 

relevantes do domínio presentes no resumo, título ou assunto do objeto de 

aprendizagem em questão. É a partir deste processo que o EducaDRC consegue 

sugerir objetos de aprendizagem relacionados a um conceito específico do domínio 

da DRC. 

De uma forma geral, todos as abordagens, envolvidas no desenvolvimento 

desta pesquisa, contribuíram para a composição do EducaDRC, que se firmou como 

um software educacional capaz de fornecer e evidenciar conceitos relacionados à 

DRC que são indispensáveis para que o profissional de APS consiga observar os 

indicadores da doença em pacientes que eles assistem. Além de permitir que o 
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profissional amplie seus conhecimentos a partir de um acervo de objetos de 

aprendizagem, categorizados de acordo com diferentes conceitos do domínio e 

descritos por metadados que expõem suas características. 

 

9.2 Principais Contribuições 

 Nesta seção, os resultados obtidos, discutidos na seção anterior, serão 

analisados sob a perspectiva de suas principais contribuições. 

 A OntoEducaDRC é uma ontologia que representa um subdomínio da DRC, 

abrangendo a definição da doença, formas de diagnóstico, estágios, fatores de risco 

e medidas nefroprotetoras para cada estágio e fatores de risco abordados. Estas 

informações foram estruturadas em cooperação com uma especialista para incluir 

profissionais de APS na prevenção da DRC, portanto, podem ser reutilizadas por parte 

de softwares ou abordagens computacionais educacionais desenvolvidas para 

capacitar profissionais de APS nos cuidados de pacientes com DRC. 

Ainda na fase de representação do conhecimento, esta pesquisa propôs uma 

nova perspectiva de abordagem metodológica para criação de sua ontologia de 

domínio, baseada no método 101 proposto por Noy e Guiness (2001).  Esta nova 

perspectiva de abordagem utiliza as questões de competência da ontologia para 

identificar, nos axiomas do domínio, os termos candidatos a classes. Destes termos, 

são derivados os termos que assumem papel de subclasses, propriedades de objeto 

e de anotação. Os passos utilizados para o desenvolvimento da OntoEducaDRC 

podem ser organizados da seguinte maneira: 

1. Definir o escopo do domínio que será representado; 

2. Definir as questões de competência da ontologia; 

3. Selecionar axiomas do domínio, ou seja, sentenças ou preposições 

consideradas um consenso sobre o tema pelos profissionais da área, a 

partir de fontes confiáveis de informação; 

4. Utilizar palavras-chave identificadas nas questões de competência para 

reconhecer, nos axiomas, termos relevantes do domínio; 

5. Transformar estes termos em classes da ontologia; 



176 
 

6. No contexto dos axiomas, termos que conectam os termos relevantes 

do domínio, que foram transformados em classes no passo 3, devem ser 

transformados em propriedades de objeto da ontologia.  

7. Termos que funcionam como especialização de termos convertidos em 

classes devem ser transformados em suas subclasses. 

8. Analisar as informações estruturadas na ontologia para verificar se, até 

o momento desta análise, a ontologia é capaz de responder todas as 

questões de competência. Em caso negativo, prosseguir para o passo 

9. 

9. Definir propriedades de anotação para cada classe da ontologia. Estas 

propriedades são determinadas de acordo com as informações que a 

ontologia tem que prover sobre o tópico que a classe representa. 

É importante lembrar que a melhor solução para representar um domínio 

depende da aplicação que irá utilizá-la, conforme corrobora Breitman (2005). 

A abordagem para gestão semântica de objetos de aprendizagem de 

repositórios na Web busca promover o conceito de reusabilidade de objetos de 

aprendizagem. Este conceito é pouco aplicado, principalmente, em pesquisas que 

utilizam tecnologias da Web Semântica para disponibilizar novos objetos de 

aprendizagem de maneira legível e processável por máquina ou para gerenciar 

objetos de aprendizagem que são componentes de sistemas educacionais. Em sua 

maioria, os objetos de aprendizagem são adicionados em sistemas educacionais de 

forma manual e são caracterizados de acordo com o padrão de metadados definido 

pelo sistema, impondo uma série de limitações para objetos de aprendizagem 

procedentes de outras fontes. Este trabalho apresenta, portanto, uma abordagem que 

promove o desenvolvimento de bases de conhecimento a partir de objetos de 

aprendizagem disponíveis na Web. 

A lista formada por repositórios que armazenam objetos de aprendizagem, 

descritos na língua portuguesa e com conteúdo educacional relacionado à DRC, 

constitui uma fonte de informações sobre a doença que pode ser utilizada como um 

meio de consulta por parte de especialistas, pacientes, e profissionais de APS. Como 

objetos de aprendizagem são recursos destinados para a educação, os repositórios 

da lista podem fornecer, também, o conteúdo necessário para criação de ações 

nacionais educativas destinadas para o grupo de risco da doença, pacientes e 
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profissionais de APS, com objetivo de alertá-los sobre a prevenção, manejo e 

indicadores da DRC, respectivamente. 

O modelo de representação semântica de objetos de aprendizagem em RDF 

promove e facilita o reuso e o intercâmbio de informações sobre objetos de 

aprendizagem entre diferentes aplicações semânticas. RDF é escrito em XML e 

aplicações semânticas conseguem processar informações disponíveis nesta 

linguagem, uma vez que a arquitetura da Web Semântica é baseada na estruturação 

de dados a partir de camadas (RDF, OWL) sobrepostas a uma base XML (BREITMAN, 

2005).  

A disponibilidade dos setenta e quatro elementos que compõe o padrão Dublin 

Core, a partir de uma lista que os organiza em três grupos e fornece a descrição de 

cada um deles, permite que pesquisas que trabalham com a manipulação ou criação 

de objetos de aprendizagem, descritos por metadados Dublin Core, possam 

compreender o significado de cada metadado, a maneira indicada de utilizá-lo 

baseada na característica que ele descreve e possam ter uma visão geral sobre os 

qualificadores derivados dos quinze elementos pré-definidos pelo padrão. Além disso, 

a especificação dos elementos que compõe o Dublin Core está disponível em inglês 

no site do padrão (http://dublincore.org), em contrapartida, a lista, sugerida por este 

trabalho, é toda descrita em português.  

A base de conhecimento que provê informações sobre cento e noventa e três 

objetos de aprendizagem, relacionados à DRC, pode ser utilizada para compor o 

material sugerido no processo de aprendizagem proposto por softwares educacionais 

ou programas que têm por objetivo disseminar o conhecimento sobre a DRC, a 

exemplo do Programa de Ensino a Distância Einstein (HOSPITAL ISRAELITA 

ALBERT EINSTEIN, 2015). 

Como os repositórios abordados nesta pesquisa têm natureza multidisciplinar, 

os objetos de aprendizagem são classificados apenas com termos que sugerem sua 

área de conhecimento, por exemplo, “Doença Renal Crônica” e “Nefrologia”. O 

processo de anotação semântica, por sua vez, promove a categorização de objetos 

de aprendizagem de acordo com tópicos, mais específicos do domínio ao qual ele 

pertence, representados em uma ontologia. 

Por fim, o EducaDRC contribui em três aspectos principais: 
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 Em relação ao aspecto computacional, propõe uma arquitetura 

semântica capaz de interagir e criar relações entre conceitos existentes 

em uma ontologia e um banco de dados de triplas RDF;  

 Em relação ao aspecto educacional, consegue estruturar informações 

sobre um domínio para subsidiar um processo de autoaprendizagem 

suportado por Representação do Conhecimento e Raciocínio. Também 

centraliza e fornece visibilidade para objetos de aprendizagem que 

estão dispersos em diferentes repositórios existentes na Web, por meio 

de raciocínio semântico; 

 No âmbito da saúde, fornece boas possibilidades para que o profissional 

de APS possa aprimorar seus conhecimentos sobre a DRC, orientando 

na definição e classificação da doença e capacitando na identificação 

de indicadores e aplicação de medidas nefroprotetoras 

correspondentes. 

Na próxima seção, serão apresentas e discutidas as diretrizes futuras desta 

pesquisa. 

 

9.3 Trabalhos Futuros  

Esta seção aborda as oportunidades de trabalhos futuros de acordo com 

diferentes perspectivas desta pesquisa. 

 A etapa de extração de metadados de objetos de aprendizagem foi adaptada 

de acordo com os seis repositórios abordados nesta pesquisa, o que se deve ao fato 

de que diferentes repositórios possuem diferentes formas de estruturar suas páginas.  

Portanto, se faz necessário uma abordagem que abstraia a estrutura dos repositórios 

e consiga extrair informações de qualquer repositório indicado. Tal abordagem pode 

utilizar, por exemplo, expressões regulares para encontrar padrões em páginas de 

repositórios. 

 Apesar de dispor de uma interface web, o EducaDRC não está disponível para 

acesso porque sua estrutura precisa ser alocada em um servidor. Além de tornar o 

EducaDRC online, um servidor é necessário para fornecer suporte para o 

desenvolvimento de uma abordagem destinada à manutenção da base de triplas RDF. 

Esta abordagem será responsável pelo monitoramento dos repositórios, abordados 
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por esta pesquisa, com a finalidade de verificar se houve adição ou remoção de 

objetos de aprendizagem relacionados à DRC e efetuar a modificação correspondente 

no banco de triplas. O processo de manutenção também pode ser executado por um 

agente inteligente (RUSSEL; NORVING, 2004). 

 Outra perspectiva futura, a ser levada em consideração, é o desenvolvimento 

de um estudo comparativo para relacionar a abordagem metodológica de criação da 

OntoEducaDRC, proposta por este trabalho, com outras metodologias utilizadas na 

criação de ontologias, com objetivo de verificar, em alusão a outros métodos, seus 

pontos positivos e negativos e, consequentemente, validá-la. 

 A fonte de dados que provê informações sobre objetos de aprendizagem está 

no formato RDF e contêm mais de mil triplas, o que a torna candidata a dataset 

(conjunto de dados) da nuvem Linked Data (LINKED DATA, 2016). Para isto, basta 

satisfazer algumas condições como, por exemplo, conectar-se por, no mínimo, 

cinquenta links RDF com um dataset que já está na nuvem. 

 Por fim, quando os objetos de aprendizagem, sugeridos como resposta de uma 

consulta, são apresentados no EducaDRC, não há uma ordem de relevância para 

listá-los do mais para o menos relevante. Portanto, é necessário criar uma função de 

ranqueamento e, para validá-la, utilizar métricas que a compare objetivamente com a 

qualidade e recuperação de outros sistemas. 
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SubClasse 

 

Propriedade de Objeto 

 

Classe 

 

Estágio 1 

 

éComponenteDe 

 

Estágios 

 

Estágio 2 

 

Estágio 3A 

 

Estágio 3B 

 

Estágio 4 

 

Estágio 5 

 

 

Classes, Hierarquia de Classes e Propriedades de Anotação da Ontologia 

 

 

Classe: Doença Renal Crônica 

 

Propriedades de Anotação 

 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

A definição é baseada em três componentes: 

(1) um componente anatômico ou estrutural 

(marcadores de lesão renal); (2) um 

componente funcional (baseado na Taxa de 

Filtração Glomerular, TFG) e (3) um 

componente temporal. Com base nessa 

definição, é portador de DRC qualquer 

indivíduo que, independente da causa, 
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apresente TFG < 60 mL/min/1,73m² ou TFG > 

60 mL/min/1,73m² associada a pelo menos 

um marcador de lesão renal parenquimatoso 

presente há pelo menos 3 meses. 

 

 

Classe: Taxa de Filtração Glomerular 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

É definida como a capacidade dos rins de 

eliminar uma substância do sangue e é 

expressa como o volume de sangue que é 

completamente depurado em uma unidade de 

tempo. 

 

 

Formas de Detecção 

 

 

Nos últimos anos, a depuração da creatinina 

com urina de 24 horas e a creatinina sérica 

foram os métodos mais usados para estimar 

a TFG. Considerando que declínio da função 

renal causa o aumento da concentração 

sérica/plasmática de qualquer componente 

que é produzido no corpo a uma taxa 

relativamente constante e removido 

exclusivamente pela filtração glomerular, 

equações baseadas na creatinina sérica têm 

sido analisadas e testadas em grandes 

estudos. O uso destas equações tem como 

vantagem fornecer ajuste para variações 

substanciais em sexo, idade, superfície 

corporal e raça, variáveis que interferem na 

produção de creatinina. As equações mais 

comumente usadas são a fórmula de 

Cockroft-Gault (C-G) e a desenvolvida para o 

estudo MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease). 
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Classe: Componente Temporal 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Período superior a 3 meses 

 

 

Classe: Marcadores de Lesão Renal 

 

Propriedades da Classe 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Condições que sugerem presença de lesão 

renal com alteração estrutural e/ou funcional 

dos rins. 

 

 

 

Subclasse de Marcadores de Lesão Renal e Fatores Clínicos: Proteinúria 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Perda urinária diária de mais de 180 mg/dl de 

proteína. 

 

Formas de Diagnóstico 

 

O método preferencial para quantificar a 

proteinúria é a amostra isolada de proteína na 

urina/creatinina urinária.  

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

A redução da proteinúria está associada com 

a estabilização da Taxa de Filtração 

Glomerular.  

Inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (IECA) ou bloqueadores de 
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receptores de angiotensina II (BRA) podem 

diminuir a progressão da doença renal 

crônica, especialmente em pacientes com 

proteinúria, porque eles conciliam a redução 

da proteinúria com um controle da PA, mas os 

pacientes em uso destas medicações devem 

ser monitorados de perto em função da 

elevação dos níveis de creatinina e potássio. 

Aumentos de 20% a 30% na creatinina sérica 

e potássio sérico de até 5,5 mEq/L são 

aceitáveis desde que os níveis sofram uma 

estabilização. De forma a contribuir para a 

estabilização do potássio, o paciente precisa 

diminuir as fontes de potássio da dieta e não 

utilizar outras medicações que aumentem o 

potássio plasmático (por exemplo, 

espironolactona). No caso do paciente 

apresentar hipercalemia ou elevação da 

creatinina a níveis superiores a 30%, estas 

medicações devem ser descontinuadas ou 

usadas em menor dose. Diuréticos (por 

exemplo, furosemida) podem ser usados para 

controlar a hipertensão e hipercalemia, mas 

tornam o paciente mais susceptível a 

elevação nos níveis de creatinina pela 

depleção de volume. 

 

 

Subclasse de Marcadores de Lesão Renal: Hematúria Glomerular 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Hematúria é definida como a presença de 

forma anormal de eritrócitos (glóbulos 

vermelhos) na urina.  

 

Formas de Diagnóstico 

 

A hematúria pode ser macroscópica, ou seja, 

visível a olho nu, ou microscópica, ou seja, 

apenas detectada com uma análise de urina.  
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Subclasse de Marcadores de Lesão Renal: Albuminúria 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

É caracterizada pela presença de albumina 

dissolvida na urina. Os valores de 

albuminúria devem ser inferiores a 30 mg/dia 

para serem considerado normais. Quando 

estão entre 30 a 300 mg/dia, trata-se de 

microalbuminúria. Quando superior a 300 

mg/dia, macroalbuminúria. 

 

Formas de Diagnóstico 

 

Microalbuminúria de 24 horas 

 

 

Classe: Estágios 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

A K/DOQI sugeriu que a DRC deveria ser 

classificada em estágios baseados na TFG e 

na presença de lesão renal. A DRC é dividida 

em estágios de 1 a 5, e nos estágios 3, 4 e 5 

não há necessidade de se documentar a 

presença de lesão da estrutura renal.  Esse 

sistema de classificação da DRC padroniza a 

terminologia, evitando dessa forma a 

ambiguidade e a sobreposição dos termos 

que estão atualmente em uso, permite 

estimativas mais precisas da prevalência da 

doença, e facilita a comunicação entre os 

profissionais de saúde envolvidos no cuidado 

ao paciente. 
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Subclasse de Estágios: Estágio 1 

 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

É caracterizada pela presença de Lesão 

Renal e por uma Taxa de Filtração Glomerular 

maior ou igual a 90 mL/ min/ 1,73 m² (Filtração 

Glomerular normal ou aumentada). 

 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Controle de pressão arterial e glicemia; 

Tratamento com Inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (IECA) ou 

bloqueadores de receptores de angiotensina 

II (BRA); Adequação dietética; Aderência 

medicamentosa; Atividade física; Controle de 

Peso; Interrupção do tabagismo; Interrupção 

do uso de drogas nefrotóxicas. 

 

 

Subclasse de Estágios: Estágio 2 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

É caracterizada pela presença de Lesão 

Renal e por uma Taxa de Filtração Glomerular 

entre 60 e 89 mL/ min/ 1,73 m² (Filtração 

Glomerular levemente diminuída). 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

 

Controle de pressão arterial e glicemia; 

Tratamento com Inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (IECA) ou 

bloqueadores de receptores de angiotensina 

II (BRA); Adequação dietética; Aderência 

medicamentosa; Atividade física; Controle de 

Peso; Interrupção do tabagismo; Interrupção 

do uso de drogas nefrotóxicas. 
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Subclasse de Estágios: Estágio 3A 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

É caracterizada por uma Taxa de Filtração 

Glomerular entre 45 e 59 mL/ min/ 1,73 m² 

(Filtração Glomerular moderadamente 

diminuída). Não há necessidade de se 

documentar a presença de lesão da estrutura 

renal. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Encaminhamento para o Nefrologista 

 

 

Subclasse de Estágios: Estágio 3B 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

É caracterizada por uma Taxa de Filtração 

Glomerular entre 30 e 44 mL/ min/ 1,73 m² 

(Filtração Glomerular moderadamente 

diminuída). Não há necessidade de se 

documentar a presença de lesão da estrutura 

renal. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Encaminhamento para o Nefrologista 

 

 

Subclasse de Estágios: Estágio 4 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 
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Definição 

 

É caracterizada por uma Taxa de Filtração 

Glomerular entre 15 e 29 mL/ min/ 1,73 m² 

(Filtração Glomerular severamente 

diminuída). Não há necessidade de se 

documentar a presença de lesão da estrutura 

renal. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Encaminhamento para Nefrologista 

 

 

 

 

Subclasse de Estágios: Estágio 5 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

É caracterizada por uma Taxa de Filtração 

Glomerular menor que 15 mL/ min/ 1,73 m² 

(Falência Funcional Renal). Não há 

necessidade de se documentar a presença de 

lesão da estrutura renal. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Encaminhamento para o Nefrologista 

 

 

Classe: Fatores de Risco 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

Considera-se todos os fatores clínicos que 

contribuem com a progressão da Doença 

Renal Crônica. 
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Subclasse de Fatores de Risco: Idade 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

Ter 65 anos de idade, ou mais, é um fator que 

pode aumentar o risco de desenvolvimento da 

doença renal crônica em pacientes. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

É importante verificar os indicadores da 

doença renal crônica em pacientes com idade 

igual ou superior a 65 anos. 

 

 

Subclasse de Fatores de Risco: Hipertensão 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma 

doença caracterizada pela elevação dos 

níveis tensionais no sangue.  

É de grande importância que a pressão 

arterial (PA) de pacientes com DRC seja 

controlada de forma rigorosa, pois isso 

minimizará a progressão da DRC e reduzirá o 

risco de doença cardiovascular. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 

KDOQI recomendam, de um modo geral, 

valores de PA ≤130/85 mmHg (≤140/90 

mmHg em pacientes com mais de 60 anos de 

idade) como ideais para pacientes com DRC.  

Níveis pressóricos ainda mais baixos devem 

ser considerados em pacientes com doença 

renal crônica associada à proteinúria. 
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Subclasse de Fatores de Risco: Diabetes Mellitus 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

Diabetes mellitus (DM) é uma condição na 

qual o pâncreas deixa de produzir insulina ou 

as células param de responder à insulina que 

é produzida, fazendo com que a glicose 

sanguínea não seja absorvida 

pelas células do organismo e causando o 

aumento dos seus níveis na corrente 

sanguínea.  

O diabetes tipo 1 resulta da destruição 

das células beta do pâncreas – células 

produtoras de insulina. Esta destruição é 

mediada por respostas autoimunes celulares. 

Ou seja, o próprio organismo destrói 

suas células, levando ao aumento 

da glicose no sangue por déficit absoluto de 

produção de insulina.  

O diabetes tipo 2 ocorre quando não há 

produção suficiente de insulina pelo 

pâncreas ou porque o corpo se torna menos 

sensível à ação da insulina que é produzida - 

a chamada resistência à insulina.  

 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Entre pacientes com diabetes, o controle 

glicêmico intensivo tem sido recomendado 

para a prevenção primária de 

microalbuminúria (caracteriza-se por 

albuminúria entre 30 a 300 mg/dia) e para 

diminuir a progressão da microalbuminúria 

para macroalbuminúria (caracteriza-se pela 

presença de albuminúria superior a 300 

mg/dia). 
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Subclasse de Fatores de Risco: Obesidade  

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

No contexto da doença renal crônica, a 

obesidade pode determinar aumento no 

tamanho glomerular e anormalidades na 

função glomerular, também pode causar uma 

forma especial de glomeruloesclerose 

segmentar e focal (GESF), com grave 

proteinúria e frequentemente acompanhada 

por rápida perda da função renal. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

A reversão da obesidade melhora a 

albuminúria e a hiperfiltração glomerular.  

 

 

Subclasse de Fatores de Risco: Tabagismo 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

O tabagismo é considerado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de 

morte evitável em todo o mundo. E está 

associado com progressão acelerada da DRC 

em pacientes fumantes. Juntamente com a 

hipertensão arterial e a doença vascular, é um 

forte preditor do aumento dos níveis séricos 

de creatinina em pacientes não diabéticos 

com 65 anos ou mais. 

 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Recomenda-se a interrupção do Tabagismo. 

Se pacientes com diabetes tipo 2 pararem de 

fumar, por exemplo, o risco de DRC é 

reduzido em 30%, 
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Subclasse de Fatores de Risco: Doença Cardiovascular 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

As doenças cardiovasculares representam 

um termo amplo que inclui várias doenças 

cardíacas e vasculares mais específicas. A 

doença cardiovascular mais comum é 

a doença das artérias coronárias, a qual pode 

ocasionar ataque cardíaco e outras 

condições graves. 

 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Quando existe risco de doença 

cardiovascular, baixas doses de aspirina e 

estatinas são utilizadas com objetivo de 

manter o LDL (Lipoproteína de baixa 

densidade) abaixo de 100 mg/dL. Em casos 

de doença coronariana, deve-se manter o 

LDL abaixo de 70 mg/dL 

 

 

Subclasse de Fatores de Risco: Fatores Genéticos 

 

Propriedades de Anotação 

 

Valor Correspondente 

 

Definição 

 

 

Indivíduos que têm na família um parente com 

DRC avançada, particularmente aqueles que 

precisam de diálise ou transplante renal, são 

particularmente propensos a desenvolver 

doenças do parênquima renal. 

 

Medidas Nefroprotetoras Correspondentes 

 

Identificar indivíduos com histórico familiar de 

DRC. 

 


