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RESUMO

YAMADA, D. B. Desenvolvimento de uma plataforma baseada no conhecimento para

dar suporte à integração, análise e visualização dos dados de uma rede pública de

atenção em saúde mental. 2022. 164p. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em

Saúde Pública, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,

Ribeirão Preto, 2022.

Contextualização: Segundo a Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais e
comportamentais representam uma parcela significativa dos agravos de saúde pública em todo
mundo. Porém, para tomar decisões e realizar planejamento nesse âmbito, administradores
públicos de saúde necessitam interpretar dados heterogêneos provenientes de diferentes
fontes, com pouca exatidão e confiabilidade, acessíveis apenas em contextos específicos e
isolados. Esse fato impossibilita a geração de conhecimento com base nesses dados para
oferecer, através de relatórios e indicadores populacionais, suporte à tomada de decisão em
processos clínicos e gerenciais, afetando diretamente a qualidade dos serviços de saúde
prestados. Para atender melhor a essas demandas, a interoperabilidade entre sistemas de
informação de saúde é fundamental para o estabelecimento da capacidade de
compartilhamento de dados e informação. A indexação semântica de dados contribui para a
redução da complexidade informacional nesse cenário. Atualmente, a Web Semântica é
considerada um composto de padrões e tecnologias essenciais para garantir a
interoperabilidade semântica entre conjuntos de dados isolados. Objetivos: Dada a relevância
atual da área de saúde mental e a carência de qualidade de dados nesse contexto, este estudo
tem como objetivo geral especificar e desenvolver uma plataforma baseada em conhecimento
através do uso das tecnologias e padrões da Web Semântica, para consumir, integrar, analisar
e visualizar informações de saúde mental em uma rede pública de atenção à saúde. Métodos:
Esta é uma pesquisa primária básica aplicada. Dessa forma, realizamos uma revisão de
literatura sobre serviços de saúde mental e uma revisão de literatura sobre tecnologias e
padrões da Web Semântica. A partir dessas revisões, adquirimos e estruturamos o
conhecimento necessário para construir uma ontologia computacional de domínio para a área
de saúde mental e uma infraestrutura para sua utilização, com três componentes principais: o
padrão de modelagem de dados Resource Description Framework, a linguagem de
instanciamento de ontologias Ontology Web Language e a SPARQL Protocol and RDF Query
Language para consultas personalizadas ao conjunto de dados. Posteriormente, utilizamos
dados públicos provenientes da Rede de Atenção Psicossocial de Ribeirão Preto, alinhados às
diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, da Organização Mundial da Saúde e do



Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, para popular e testar a plataforma
criada. Resultados: Como resultados deste estudo, estruturamos a terminologia e o
vocabulário padrão para a área de saúde mental, de acordo com protocolos internacionais de
saúde, desenvolvemos e publicamos na web a ontologia computacional nomeada Mental
Health Management Ontology, e uma proposta de arquitetura para sua utilização. Através da
informação armazenada nessa aplicação construímos uma base sólida e consistente de
conhecimento, por meio dela realizamos e disponibilizamos análises e extrações de
conhecimentos clínicos, biomédicos e gerenciais. Conclusões: A ferramenta concebida é uma
contribuição técnica que tem o intuito de minimizar a complexidade dos dados em saúde
mental através de relações altamente expressivas, padronização de conceitos e vocabulários,
tecnologias interoperáveis e regras lógicas. Para aperfeiçoar a tomada de decisão pública
baseada em evidências, otimizando o atendimento prestado à população e a alocação de
recursos.

Palavras-Chave: Saúde mental, Web semântica, Ontologia, Saúde pública, Saúde digital,
Informática em saúde, Rede de atenção psicossocial, Gestão em saúde.
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Contextualization: According to the World Health Organization, mental and behavioral
disorders represent a significant portion of public health problems worldwide. However, to
make decisions and carry out planning in this area, public health administrators need to
interpret heterogeneous data from different sources, with little accuracy and reliability,
accessible only in specific and isolated contexts. This fact makes it impossible to generate
knowledge based on these data to offer, through reports and population indicators, support for
decision-making in clinical and managerial processes, directly affecting the quality of the
health services provided. To better meet these demands, interoperability between health
information systems is essential for establishing the ability to share data and information. The
semantic indexing of data contributes to the reduction of informational complexity in this
scenario. The Semantic Web is considered a composite of essential standards and technologies
to ensure semantic interoperability between isolated data sets. Objectives: Given the current
relevance of the mental health area and the lack of data quality in this area, this study has the
general objective of specifying and developing a knowledge-based platform through the use
of Semantic Web technologies and standards, to consume, integrate, analyze and view mental
health information in a public health care network. Methods: This is basic primary applied
research. Therefore, we conducted a literature review on mental health services and a
literature review on Semantic Web technologies and standards. From these reviews, we
acquired and structured the necessary knowledge to build a computational domain ontology
for the mental health area and an infrastructure for its use, with three main components: the
Resource Description Framework data modeling pattern, the instantiation language of
Ontology Web Language ontologies and the SPARQL Protocol and RDF Query Language for
custom dataset queries. Subsequently, we used public data from the Psychosocial Care
Network of Ribeirão Preto, in line with the guidelines of the Brazilian Ministry of Health, the
World Health Organization, and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, to
fill and test the created platform. Results: As a result of this study, we structured the
terminology and standard vocabulary for the mental health area following international health
protocols, developed and published the computational ontology named Mental Health
Management Ontology on the web, and an architecture proposal for its use. Through the
information stored in this application, we build a solid and consistent knowledge base through



which we carry out and make available analyzes and extractions of clinical, biomedical, and
managerial data. Conclusions: The tool conceived is a technical contribution that aims to
minimize the complexity of mental health data through highly expressive relationships,
standardization of concepts and vocabularies, interoperable technologies, and logical rules. To
improve public decision-making based on evidence, optimizing the service provided to the
population and the allocation of resources.

Keywords: Mental health, Semantic web, Ontology, Public health, Digital health, Health
informatics, Psychosocial care network, Health management.
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1. INTRODUÇÃO

Nesta seção, apresentamos o contexto em que este estudo está inserido, além de uma

breve descrição sobre o funcionamento de plataformas baseadas em conhecimento e

tecnologias da Web Semântica (WS) para o contexto da saúde. Há também um detalhamento

sobre a situação atual do processo de informatização em saúde no Brasil, e uma

contextualização sobre como as ferramentas propostas nesta tese podem colaborar para a

melhoria da inteligência informacional e da gestão em saúde mental. Explicitamos ainda a

questão norteadora do estudo, assim como sua justificativa.

1.1. Apresentação do Projeto de Pesquisa

Esta pesquisa foi realizada no âmbito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da

Universidade de São Paulo (FMRP-USP), que engloba o Centro de Informação e Informática

em Saúde (CIIS), cujo principal propósito é garantir que as informações em saúde ganhem

qualidade para aplicação em assistência, gestão e pesquisa. Para isso, são desenvolvidos

aplicativos, algoritmos e metodologias para produzir instrumentos computacionais capazes de

otimizar processos e subsidiar a tomada de decisão e o planejamento público através de

relatórios e indicadores, visando tornar a assistência em saúde mais eficiente.

O grupo de pesquisa envolvido no projeto se inclui no Laboratório de Inteligência em

Saúde (LIS), cadastrado e certificado no diretório de grupos do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O LIS é liderado pelo Prof. Dr.

Domingos Alves e composto por alunos do curso de Graduação em Informática Biomédica da

Universidade de São Paulo (USP), bem como alunos de pós-graduação do Programa de Saúde

Pública do Departamento de Medicina Social da FMRP-USP e do Programa de Interunidades

em Bioengenharia, que envolve a FMRP-USP.

O projeto de doutorado aqui apresentado, está relacionado diretamente com os projetos

de doutorado de Inácia Bezerra de Lima (Análise da Viabilidade de uma Matriz de

Indicadores de Saúde Mental para a Gestão Baseada em Evidência) e Vinicius Tohoru

Yoshiura (O uso da web semântica para o desenvolvimento de um observatório de saúde: o

caso de uma rede pública de atenção em saúde mental). Além disso, esta tese, juntamente com

as teses de André Luiz Teixeira Vinci (Proposta de um Modelo de Avaliação de Redes de
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Atenção Psicossocial a partir do Uso de Tecnologias de Informação para sua Gestão) e de

Newton Shydeo Brandão Miyoshi (Integração de Sistemas de Informação em Saúde: o caso

da Saúde Mental), formam a base de um projeto maior denominado “Modelos de rede de

atenção psicossocial: da teoria à prática usando a tecnologia de informação como sistema de

apoio logístico”.

1.2. Contextualização: A Problemática da Informação em Saúde

Processos como o controle e a organização de políticas de saúde pública, de serviços

de saúde, de recursos e de qualidade do atendimento, podem ser prejudicados pela falta de

dados para apoiar a definição de indicadores gerenciais. Entre os principais fatores que

influenciam negativamente o processo de tomada de decisão em saúde, podemos destacar a

baixa qualidade, disponibilidade e interoperabilidade de dados epidemiológicos e

administrativos de saúde (YOSHIURA, 2020; ALVES et al., 2021; NARAYANASAMY et

al., 2022). Apesar da existência de tais dados, existem razões que inviabilizam o acesso a eles

por parte de gestores e profissionais de saúde.

Entre tais razões temos, a não informatização de processos, a heterogeneidade e a

duplicidade de dados em Sistemas de Informação em Saúde (SIS) e a existência de uma

grande quantidade de dados isolados em bancos de dados locais, acessíveis apenas em um

determinado contexto. Tais fatores podem gerar problemas significativos relativos à qualidade

das informações, tornando difícil a coordenação e avaliação das mesmas, tendo em vista que,

apesar do intenso volume, as informações ainda permanecem descentralizadas e

fragmentadas, sem que seja possível auxiliar o processo de tomada de decisão integralmente

(BERNARDI et al., 2019).

A diversidade dos dados está diretamente relacionada ao tipo de informação que é

gerada pelos serviços e unidades de saúde. Dessa forma, a natureza multifacetada da

linguagem médica, o alto volume de dados gerados constantemente e a demanda crescente por

armazenar, processar, analisar e realizar gestão e planejamento com base nesses dados,

fundamentam a prática indispensável de informatização e digitalização das organizações de

saúde (ALVES et al., 2021; HU et al., 2022).

Ferramentas de apoio à decisão são imprescindíveis para orientar a prática de cuidados

e sustentar as decisões de profissionais de saúde e gestores, que irão influenciar diretamente
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na qualidade do atendimento prestado à população. A disponibilização de um conjunto de

dados de referência, através de plataformas computacionais para compartilhamento, análise,

comparação e visualização de informações e conhecimentos de saúde validados, é o principal

aspecto a ser considerado (YOSHIURA et al., 2017; MIYOSHI, 2018; YAMADA et al.,

2020).

Usualmente, os dados de saúde são obtidos em diferentes tipos e de fontes variadas,

posteriormente são organizados e comparados com o objetivo de se estabelecer relações e

fazer análises, para então gerar informações que possuam significado e que sejam relevantes

para atividades ou decisões em um contexto de saúde (YOSHIURA et al., 2018). Tal processo

ocorre com o intuito de auxiliar na geração de conhecimentos, desenvolvimento e

planejamento de políticas públicas, monitoramento e avaliação das ações implementadas,

gerenciamento e avaliação de serviços e melhorias no atendimento e na capacidade de suprir

as demandas da população (DE LIMA et al., 2021).

Os alicerces para a criação de artefatos computacionais, baseados em evidências, para

dar suporte à tomada de decisão, incluem a transformação de dados brutos em informação

através do processamento e organização desses dados. Posteriormente, a informação é

estruturada e interpretada para gerar conhecimento. Porém, é necessário que todo esse

processo considere e reflita as reais necessidades das instituições que farão uso desses bens

informacionais, tendo em vista a cultura organizacional e as necessidades das entidades

envolvidas e de seus stakeholders (HU et al., 2022).

Nesse cenário, a Web Semântica (WS) se destaca como um modelo de organização de

dados na internet capaz de reconhecer o significado e o contexto de documentos digitais e

auxiliar computadores e seres humanos na interpretação desses elementos, o que aprimora

resultados de buscas, compartilhamento, integração e reuso da informação. Facilitando a

implementação de mecanismos baseados em conhecimento e tornando possível a inferência

de novos conhecimentos (SHAABAN-NEJAD et al., 2017; HENDLER; GANDON;

ALLEMANG, 2020).

A partir deste conceito, emerge a ideia de algoritmos computacionais que possam

identificar termos e vocabulários e fazer relações semânticas entre eles para organizar e

disponibilizar informações mais precisas sobre um domínio do conhecimento, auxiliando o

usuário final a tomar suas próprias decisões com base nas evidências e fatos apresentados a

ele (W3C, 2015; W3C, 2021).
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A utilização da WS para assegurar o estabelecimento destes processos, em

comparação com outras tecnologias existentes, justifica-se pela praticidade de implementação

e configuração das ferramentas em sistemas novos e legados, utilização de tecnologias de

código aberto, fomentação do uso por diversas entidades internacionais, abertura de dados

como incentivo a uma maior transparência e o crescimento da quantidade de plataformas, e

observatórios de saúde, que oferecem suporte a essa tecnologia (HENDLER; GANDON;

ALLEMANG, 2020; W3C, 2021).

Os observatórios de saúde, por sua vez, são criados a partir de um conjunto articulado

de tecnologias, métodos e processos visando utilizar dados para produzir informações,

conhecimentos e inteligência em saúde. Estudos mostram que as funcionalidades de um

observatório de saúde podem ser potencializadas pelo uso dos padrões e tecnologias da WS,

possibilitando assim aperfeiçoamentos em processos de integração, análise e visualização de

elementos informacionais relevantes para a tomada de decisão baseada em evidências na área

da saúde (YOSHIURA, 2020).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o campo da saúde mental envolve

grande multidisciplinaridade, e portanto as ações tomadas dentro de uma rede de atenção à

saúde mental não podem ser reduzidas a sistemas fechados, sem comunicação com outras

plataformas, mas sim a sistemas abertos, heterogêneos e articulados (WHO, 2019a; WHO,

2019b). A sustentação dessas ações é encontrada também no princípio da integralidade, uma

das diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objetivo é o atendimento

integral em todos os níveis de complexidade, conforme definido na Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988).

Considerando essa rede complexa de atendimento, é preciso evitar a fragmentação e o

isolamento de informações com alto valor agregado. Desse modo, torna-se necessária a busca

de novas possibilidades para a realização do trabalho estruturado de maneira articulada entre

os diferentes níveis e nós de uma rede de atenção à saúde mental (YOSHIURA, 2020; DE

LIMA et al., 2021).

1.3. Pergunta de Pesquisa

Portanto, seguindo essa linha de investigação, a questão norteadora deste estudo é

“Como desenvolver uma aplicação computacional baseada em conhecimento para apoiar a
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tomada de decisão com base em evidências em uma rede pública de atenção à saúde mental?”.

A seguir, descrevemos a justificativa deste trabalho.

1.4. Justificativa

Grande parte dos SIS brasileiros não comportam interoperabilidade semântica, de

modo que os dados produzidos por estes sistemas de informação ficam isolados e podem ser

acessados apenas localmente pela instituição que os produziu. Desse modo, informações com

capacidade de servir de insumo para a gestão, ficam inacessíveis para esferas públicas de

caráter estratégico (PELLISON et al., 2017).

Dessa forma, dados relevantes de caráter estratégico não são utilizados para

coordenação dos serviços e há uma carência de indicadores populacionais de saúde mental

relevantes para gestão (DE LIMA et al., 2021). Considerando que os recursos são limitados, é

de extrema importância possuir dados confiáveis para sua alocação adequada. Portanto, é

imprescindível a utilização de inteligência computacional para conduzir ações e políticas

públicas (VINCI et al., 2016; ALVES et al., 2021).

Podemos observar ainda que há um desprovimento de dados contextualizados em

sistemas de informação tradicionais (ONG et al., 2016; NARAYANASAMY et al., 2022). No

Brasil, existem dificuldades para registrar, coletar e acessar as informações de uma Rede de

Atenção Psicossocial (RAPS) (MIYOSHI, 2018). Tal rede multifacetada de articulação entre

unidades, serviços e profissionais, é capaz de oferecer atendimento e acolhimento psicossocial

ao público em diferentes níveis de complexidade. Desse modo, o compartilhamento rápido e

preciso de dados entre as unidades e profissionais que compõem essa rede é um fator

indispensável para a otimização dos serviços de saúde (BRASIL, 2011; YOSHIURA, 2020).

Diante deste contexto, podemos constatar a variedade de ações entre os numerosos nós

que compõem uma RAPS, tais processos necessitam de inteligência computacional de ponta

para que sejam geridos de maneira efetiva. Para a gestão otimizada dentro das Redes de

Atenção à Saúde (RAS), como é o caso da RAPS, é preciso ter como foco o acesso às

informações dos pacientes pelos profissionais de saúde de diferentes serviços em diferentes

unidades, o controle da disponibilidade de recursos, como vagas de leitos e medicações, o

acesso à consultas e exames, e o monitoramento do fluxo dos pacientes pelos nós da rede (DE

LIMA et al., 2021).
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Também é preciso mensurar a eficiência dos serviços prestados dentro de toda

cobertura de saúde de uma região para avaliar as ações instituídas, com o objetivo de

aprimorar de maneira contínua o planejamento. Um modo característico de realizar esse

procedimento é a partir do levantamento de indicadores e dados descritivos através de

sistemas informatizados (WHO, 2019b).

A área de saúde mental, especificamente, pode se beneficiar ainda mais deste tipo de

estudo, pois geralmente o tratamento de um transtorno de origem mental ou comportamental

envolve, a longo prazo, um cuidado multiprofissional. Assim, é primordial que as

informações sejam compartilhadas de maneira compreensível entre as variadas áreas da saúde

e serviços que compõem uma RAPS (DELFINI; MIYOSHI; ALVES, 2015; WHO, 2019a).

2. OBJETIVOS

Este estudo tem como principal objetivo especificar e desenvolver uma plataforma

baseada em conhecimento para o domínio de saúde mental, através do uso das tecnologias da

WS. Tal artefato computacional deve ser capaz de consumir, integrar, analisar e disponibilizar

informações de saúde mental em geral e mais especificamente, informações da RAPS do 13º

Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo (DRS XIII), que envolve Ribeirão

Preto-SP e outros 25 municípios da região.

Os objetivos específicos desta pesquisa são:

● Realizar uma revisão de literatura sobre os serviços de saúde mental e

apresentar a complexidade dos dados nesse âmbito;

● Realizar uma revisão de literatura sobre as tecnologias da WS e apresentar o

estado da arte do uso dessas ferramentas no contexto da saúde, e mais

especificamente, da saúde mental;

● Propor o uso da WS como um conjunto de padrões e tecnologias, aliadas a

técnicas tradicionais de comunicação e troca de informações, para promover a

interoperabilidade semântica entre SIS;

● Padronizar o vocabulário do domínio de interesse e desenvolver uma ontologia

computacional baseada em conhecimento para o domínio de saúde mental;
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● Utilizar a ontologia criada como um repositório semântico e populá-lo com

dados públicos não identificados da RAPS do DRS XIII, seguindo as diretrizes

do Ministério da Saúde do Brasil para a informatização do SUS;

● Criar e validar as regras lógicas atribuídas à ferramenta através de um motor de

inferência e dedução de fatos;

● Configurar a ontologia em um servidor e estruturar um ambiente em que a

aplicação possa ser utilizada para consulta ao conjunto de dados e geração de

tabelas e gráficos;

● Testar as funcionalidades da ferramenta desenvolvida através de questões de

competência, elaboradas segundo as diretrizes do Plano de Saúde Mental da

OMS;

● Agregar os componentes desenvolvidos em um framework semântico, capaz de

integrar, analisar e disponibilizar informações relevantes no contexto de saúde

mental da RAPS do DRS XIII.

Portanto, o primeiro passo para iniciar o desenvolvimento proposto nesta tese foi

adquirir o conhecimento necessário para compor as estruturas lógicas e semânticas da

ferramenta digital almejada. Isso foi realizado através de duas revisões de literatura.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção, buscamos o conhecimento sobre o estado da arte dos conceitos essenciais

que envolvem o projeto, que servirão como pilares para conexão da interdisciplinaridade que

abrange todo o estudo. Dessa forma, realizamos as seguintes revisões de literatura:

● Revisão de literatura sobre serviços de saúde mental, a situação atual no Brasil

e no mundo, e as transições históricas que desencadearam esse contexto;

● Revisão de literatura sobre a área da WS, apresentando um panorama geral, os

conceitos, padrões e elementos que compõem esse paradigma, e os modos de

utilização dessas aplicações no âmbito da saúde e da saúde mental.
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3.1. Revisão de Literatura: Serviços de Saúde Mental

Esta revisão de literatura tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre o âmbito

dos serviços de saúde mental oferecidos no Brasil e no mundo, bem como um histórico dos

eventos relevantes nesse contexto. Além de um detalhamento sobre o funcionamento das

redes de atendimento à saúde mental no Brasil, e a elucidação sobre como é realizada a gestão

em organizações de saúde, além da descrição de processos de informatização nessa área.

3.1.1. Visão Geral sobre o Contexto dos Serviços de Saúde Mental

Atualmente, os transtornos mentais e comportamentais representam uma parcela

significativa dos agravos de saúde pública em todos os países. A depressão, por exemplo, é

um dos problemas de saúde mais recorrentes em todo mundo, a OMS prevê que até o final da

próxima década essa doença psiquiátrica será a principal causa de incapacidade no planeta

(WHO, 2019a; WHO, 2019b). Além disso, podemos observar que com o aumento da

expectativa de vida da população, as doenças agudas vêm sendo substituídas por doenças

crônicas, como é o caso de muitos transtornos mentais relevantes para saúde pública (LAKI,

2017; DOS SANTOS; KUHN, 2021).

Portanto, a saúde mental vem ganhando grande importância no contexto mundial

devido a essa tendência. Porém, para entender melhor a situação atual devemos nos

familiarizar com processos complexos que ocorreram nas últimas décadas.

Historicamente, os portadores de transtornos mentais eram expostos a tratamentos

desumanos. Tais pacientes, por não se enquadrarem nos preceitos sociais da razão, eram

afastados da sociedade e do próprio convívio familiar. Os serviços de saúde os retiravam de

sua coletividade e os isolavam em manicômios, agravando ainda mais o quadro de saúde

mental desses pacientes (BRASIL, 2011). Criou-se então um estigma depreciativo sobre os

portadores de transtornos mentais, colocando-os numa condição diferente dos demais, o que

problematizou a sua reinserção social, tornando-os inabilitados à aceitação integral pela

sociedade (MARTINS et al., 2013; SILVA et al., 2019).

Essa realidade começou a ser refutada no início da década de 1980, com o surgimento

da Reforma Psiquiátrica, que lutava a favor de melhorias nos modelos de atenção, práticas e

cuidados relativos aos pacientes com transtornos mentais e comportamentais. O movimento se
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originou em um contexto internacional de alterações dos princípios obsoletos de violência

asilar. Esse processo social complexo compreendeu um conjunto de transformações de

práticas, entendimentos, valores e relações interpessoais. Vários atores estavam envolvidos,

como governos, universidades, mercado de trabalho, conselhos de profissionais, movimentos

sociais e associações (BRASIL, 2005; SILVA et al., 2019).

Dessa forma, os cuidados e serviços de saúde mental evoluíram e se remodelaram em

várias partes do mundo, para entender e atender melhor a crescente demanda de pacientes

com transtornos dessa natureza. Sob uma ótica mais humanizada, o ato de cuidar foi

entendido com maior clareza, como basicamente a capacidade de identificar as

especificidades e singularidades da pessoa que necessita de cuidados, e dar as respostas e

intervenções adequadas, mas apenas quando necessárias, levando em consideração a

dimensão de bem-estar daquele que possui a enfermidade (FIGUEIREDO, 2009; BRASIL,

2022).

O ímpeto das correntes de pensamento humanitário se deu, historicamente no Brasil,

através da luta pelos direitos à saúde, fruto de intensa argumentação protagonizada pela

Reforma Sanitária, que almejou a universalização do acesso à saúde através da

institucionalização do SUS na Constituição Federal de 1988. Portanto, concomitantemente a

essa evolução social, surgiu a Reforma Psiquiátrica Brasileira (BRASIL, 1988; NICÁCIO et

al., 2003; DESVIAT; RIBEIRO, 2015; DOS SANTOS; KUHN, 2021).

Desde essa época até os dias atuais, importantes transformações já foram observadas

no que diz respeito aos serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS, porém é possível

observar que os respaldos sociopolíticos mostram-se falhos para assegurar a consolidação dos

direitos à saúde na prática. Podemos verificar o subfinanciamento relativo à infraestrutura,

recursos humanos e recursos tecnológicos em unidades públicas brasileiras de assistência à

saúde mental. Assim, esse cenário implica na dificuldade de acesso aos serviços por parte dos

cidadãos, o que consequentemente leva o país a um quadro de saúde ainda instável (TRAPÉ;

CAMPOS, 2017).

Não podemos deixar de mencionar também a intensificação da demanda por serviços

de saúde mental gerada pela pandemia de COVID-19. Nesse contexto, as implicações

psicológicas negativas, a nível individual e coletivo, podem gerar impactos psicossociais e

econômicos incalculáveis (SHIGEMURA et al., 2020). Estudos mostram que, pacientes que

possuem a COVID-19, ou que são suspeitos de possuírem a doença, podem sofrer intensas
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reações emocionais, como ansiedade, solidão, medo, tédio, insônia e raiva (ORNELL et al.,

2020).

Essas condições podem evoluir para transtornos mais complexos, podendo ocasionar

depressão, ataques de pânico, estresse pós-traumático, paranóia e psicose. E em casos mais

extremos, podem até levar o paciente ao suicídio (XIANG et al., 2020). Tais manifestações se

apresentam com maior frequência em pacientes em isolamento social, cujo sofrimento

psicológico tende a ser maior. Em algumas circunstâncias, a incerteza sobre a infecção pelo

novo coronavírus (SARS-CoV2) e o medo de infectar familiares e amigos, pode potencializar

estados mentais disfóricos (ORNELL et al., 2020).

Dessa forma, para acompanhar tais alterações é preciso evoluir também nossos

sistemas de gestão, planejamento e inteligência em saúde.

3.1.2. Gestão de Organizações de Saúde Mental

O SUS classifica suas unidades de saúde em três níveis, de acordo com o grau de

complexidade dos serviços oferecidos por cada unidade. Dessa forma, temos: Atenção

Primária (Unidades Básicas de Saúde e suas variações e ramificações), Atenção Secundária

(serviços especializados, hospitais de média complexidade e ambulatórios) e Atenção

Terciária (hospitais de alta complexidade e suas variações) (MACEDO; MARTIN, 2014; DE

LIMA et al., 2022).

Assim, a Atenção Primária é considerada a “porta de entrada” para os serviços

oferecidos pelo SUS, e de acordo com a complexidade de cada caso, o paciente pode ser

encaminhado aos serviços de maior complexidade, conforme suas necessidades. É importante

destacar também que, após ter seu quadro clínico estabilizado em serviços de maior

complexidade, o paciente pode ser reencaminhado a uma unidade de menor complexidade,

para continuar o tratamento ou apenas para a realização de acompanhamento (BRASIL, 2005;

MACEDO; MARTIN, 2014; DOS SANTOS; KUHN, 2021).

Em saúde pública, o processo de encaminhar um paciente de uma unidade de menor

complexidade para uma unidade de maior complexidade é denominado “referência”, enquanto

o processo de encaminhar um paciente de uma unidade de maior complexidade para uma

unidade de menor complexidade é chamado de "contrarreferência". Tais processos constituem
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um alicerce essencial para organizar e articular a completude dos serviços do SUS em todos

os níveis de complexidade (CASTRO, 2015; YAMADA et al., 2020).

As RAPS, por sua vez, são redes de saúde que contém essas unidades em suas

diferentes complexidades, e abrangem serviços de atendimento psicossocial especializado,

urgência e emergência, cuidados residenciais transitórios, cuidados hospitalares, internações e

reabilitação psicossocial. Portanto, trata-se de uma estrutura de extrema importância para

gerenciar o fluxo de pacientes dentro da dimensão pública de saúde mental. Porém, as

dificuldades de troca e compartilhamento de informações entre as unidades que compõem tais

redes se apresentam como um grande empecilho para a gestão coordenada e transparente dos

atendimentos e serviços (MIYOSHI, 2018; ROMERO et al., 2018).

Não podemos deixar de observar que, os bancos de dados das unidades que abrangem

uma RAPS constituem instrumentos imprescindíveis tanto para o planejamento quanto para a

avaliação e mensuração da qualidade das políticas públicas e serviços oferecidos (PINHEIRO

et al., 2016; DOS SANTOS; KUHN, 2021). No Brasil, os municípios assumem o papel de

coletores de dados mas não são capazes de compartilhá-los adequadamente com outras esferas

públicas de caráter estratégico, fazendo com que a informação, que poderia proporcionar um

novo ponto de vista para explicação de eventos e fenômenos, seja subutilizada (MIYOSHI,

2018).

Na era da informação digital, o conhecimento é um subsídio essencial para tornar a

coordenação de serviços mais eficiente. Desse modo, há um estímulo para inovação e

desenvolvimento de produtos baseados em Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)

para a saúde, pois a vantagem competitiva gerada pela obtenção do conhecimento, não só faz

com que haja economia de recursos mas também, aprimora a qualidade dos serviços prestados

pelas organizações (RODRIGUES; GATTINI, 2017; HU et al., 2022).

A utilização de um SIS adequado às necessidades do contexto em que ele está inserido

é um dos pontos primordiais para geração de indicadores e relatórios populacionais de saúde

eficazes (WHO, 2019b).

3.1.3. Sistemas de Informação em Saúde

Muitas são as definições de Sistema de Informação (SI) na área da computação.

Porém, genericamente, define-se SI como um conjunto de tecnologias, processos e
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procedimentos estruturados que podem ser executados para prover informações úteis e dar

suporte às atividades da organização, processando dados de forma informatizada ou não, e os

tratando, sumarizando e apresentando, para que usuários os interpretem e tomem suas

decisões (RODRIGUES; GATTINI, 2017).

Existem diversas maneiras de classificar um SI, tal classificação depende do modo

como os dados são estruturados, do tipo de dado que é armazenado e dos objetivos da

utilização desses elementos informacionais. A Figura 1 exibe a pirâmide clássica de

classificação de SI (BATISTA, 2017).

Figura 1 – Pirâmide clássica de classificação de Sistemas de Informação

Fonte: Adaptado de Batista (2017)

Basicamente, um SI de nível operacional auxilia atividades de rotina, como coleta e

organização de dados e minimização de erros humanos, objetiva apoiar tarefas em que as

regras e os procedimentos são claros e bem definidos. No nível gerencial, os sistemas devem

oferecer dados e informações úteis para contemplar atividades relacionadas à supervisão e

capacidade de decisão local, através de relatórios e indicadores gerenciais. Por fim, o nível

estratégico abrange sistemas capazes de apoiar grandes decisões globais, extração automática

de conhecimento, simulação de processos, exploração de dados e planejamento estratégico

(SILBERSCHATZ; SUDARSHAN; KORTH, 2016; YOSHIURA, 2020).
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Portanto, soluções foram sendo desenvolvidas de acordo com a necessidade e contexto

do uso da informação. Na área da saúde isso não foi diferente, porém além dos aspectos

organizacionais inerentes a qualquer instituição, como controle de estoque, manutenção de

equipamentos, gerenciamento de finanças, gestão de recursos humanos, administração da

qualidade, entre outros, na saúde, os sistemas devem contemplar também os aspectos

relacionados à prática clínica, o que gera um volume de dados extenso e complexo

(RODRIGUES; GATTINI, 2017).

Diante deste contexto, especialmente na RAPS do DRS XIII, que abrange toda a

região de saúde de Ribeirão Preto-SP, somando um total de 1.327.989 habitantes (IBGE,

2010), muitas iniciativas vêm sendo elaboradas para auxiliar a gestão pública em saúde

mental. Uma dessas propostas foi a criação do Sistema de Informação para Saúde Mental

(SISAM), um sistema web desenvolvido para monitorar consultas, solicitação de internações,

internações, ocupação de leitos e o fluxo de pacientes dentro da rede do DRS XIII

(YOSHIURA et al., 2017).

3.1.3.1. O Sistema de Informação para Saúde Mental do DRS XIII

O SISAM foi desenvolvido pelo LIS da FMRP-USP para coordenar a saúde mental de

26 municípios utilizando ferramentas digitais. É um SIS de nível gerencial que permite o

monitoramento da rede de assistência desta região, e através dele é possível acompanhar o

fluxo de pacientes com transtornos mentais pela rede de saúde, desde a atenção básica até os

serviços de alta complexidade. O sistema conta com 5 módulos de operação (MIYOSHI,

2018):

● Cadastro e acompanhamento eletrônico do paciente;

● Referência e contrarreferência;

● Pedidos de internação e avaliação de urgência;

● Processos judiciais;

● Gerência.

A origem desse desenvolvimento se deu através de uma parceria entre o DRS XIII, a

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e o Observatório Regional de Atenção Hospitalar
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(ORAH). Através do SISAM é possível monitorar, em tempo real, as listas de espera dos

serviços de internação e a disponibilidade de leitos de internação psiquiátrica. As solicitações

de internação são, em sua maioria, provenientes das cidades que fazem parte do DRS XIII,

confirmando assim a adequação do sistema ao processo de regionalização em saúde do SUS

(YOSHIURA, 2020).

A lista completa de municípios que compõem o DRS XIII pode ser conferida na

página web da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, assim como a nota

técnica de diretrizes e objetivos regionais (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b).

Os dados do SISAM também mostraram que houve um aumento do número de

serviços que apresentaram dificuldades de estabilização de seus pacientes com transtornos

mentais. Além disso, foram evidenciados problemas relacionados ao alto tempo de espera por

atendimento e à redução do giro de leitos. Esses obstáculos prejudicam o fluxo dos pacientes

e criam “gargalos” em determinados nós da rede, visto que muitos pacientes necessitam e

aguardam atendimento enquanto as vagas de leitos estão sendo ocupadas por pacientes que,

muitas vezes, poderiam ser reencaminhados a outras unidades de menor complexidade

(YOSHIURA, 2015; YOSHIURA, 2020).

Sabemos também que, a alta taxa proporcional de contrarreferências para serviços

específicos de saúde mental deve contribuir para a eficácia da continuidade do tratamento,

monitoramento e estabilização do paciente (CASTRO, 2015; DE LIMA et al., 2021). Porém,

através do SISAM, identificamos que apenas 54,92% das altas médicas contemplaram

contrarreferências, demonstrando ineficiência no direcionamento adequado do paciente para

seu acompanhamento dentro do sistema de saúde, evidenciando a articulação falha entre os

serviços da rede (MIYOSHI, 2018).

Assim, a implantação desse SIS possibilitou a avaliação do plano de referência e

contrarreferência na região do DRS XIII, o mapeamento transparente da oferta e demanda por

assistência e o favorecimento do acesso às informações da rede de saúde. Porém o SISAM,

assim como muitos SIS tradicionais utilizados nos serviços de saúde, não oferece suporte à

interoperabilidade semântica. Portanto, toda a informação gerada e inserida nesse sistema não

é indexada semanticamente, e dessa forma, não pode ser encontrada por outros sistemas de

informação e aplicações de nível estratégico  (MIYOSHI, 2018).

Segundo a OMS, tais SIS devem ser capazes de gerar indicadores capazes de subsidiar

políticas públicas de saúde. Porém, em muitos países, estes SIS ainda falham no processo de
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transformar os dados brutos, obtidos por meio de sistemas de registro e coleta, em

informações e conhecimentos relevantes para a tomada de decisão baseada em evidência (DE

LIMA et al., 2021).

Portanto, ainda no escopo deste projeto, realizamos no LIS uma revisão integrativa

sobre o uso de indicadores na área de saúde mental, visando identificar como estes elementos

informacionais são, e podem ser, utilizados em redes de saúde e na gestão de serviços para

produzir melhores resultados e desfechos em saúde mental (DE LIMA et al., 2021).

3.1.4. Indicadores de Saúde Mental

No recorte dessa revisão integrativa, realizada paralelamente ao desenvolvimento

proposto nesta tese, utilizamos a estratégia População, Conceito e Contexto (PCC) para

formular a seguinte questão norteadora: “Como é a utilização de indicadores para a gestão de

serviços em saúde mental?”. Dessa forma, utilizamos o fluxograma Preferred Reporting Items

for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para cumprir todas etapas da

investigação de maneira estruturada.

Assim, 22 estudos foram incluídos nessa revisão integrativa e divididos em 2 grupos

principais, estudos provenientes de países de alta renda (54%) e estudos provenientes de

países de média e baixa renda (46%), conforme classificação da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Identificamos 5 trabalhos que realizaram e demonstraram a implementação prática de

indicadores de saúde mental, 5 trabalhos que realizaram a implementação parcial desses

indicadores, 9 estudos que descreveram indicadores mas que não relataram sua

implementação prática, 1 estudo focado no processo de coleta de dados para seleção dos

indicadores, 1 trabalho que descreveu um estudo piloto para implementação de indicadores, e

1 estudo final que se concentrou na discussão da etapa de implementação prática dos

indicadores. A Figura 2, exibe o fluxograma PRISMA gerado para essa revisão integrativa.
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Figura 2 – Fluxograma PRISMA - Indicadores de saúde mental

Fonte: De Lima et al., 2021

Os estudos relacionados a países de alta renda demonstraram a utilização de

indicadores a nível macro, ou seja, indicadores de monitoramento que consideram todo

sistema nacional de saúde mental e políticas nacionais. No entanto, estes estudos apontaram

para uma dificuldade de implementar os indicadores de saúde mental na prática, sendo as

principais dificuldades encontradas: falta de recursos para a estruturação organizacional de

serviços primários de atenção à saúde que geram e fornecem os dados brutos para geração de

indicadores; divergências legislativas em relação a utilização de indicadores de saúde mental;

divergências de interesses políticos; e a necessidade de melhorias em diretrizes de serviços de

saúde mental (DE LIMA et al., 2021).

No que se refere aos estudos provenientes de países de baixa e média renda,

observamos que entre 20-30% desses países não possuem políticas, programas ou legislação

específica em relação à área de saúde mental. Além disso, em 70% dos países do continente

africano e em 50% dos países que compõem o sudeste asiático, menos de 1% do orçamento
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nacional é direcionado à saúde mental. Enquanto esse valor é de 5% quando consideramos

países do continente europeu.

Constatamos também que todos os autores dos estudos selecionados apontaram a

importância do uso de indicadores na área de saúde mental, conforme recomendação do Plano

de Ação em Saúde Mental da OMS (WHO, 2019a; WHO, 2019b). Porém, muitas dificuldades

foram encontradas para a implementação prática destes elementos, devido a problemas

organizacionais e informacionais, de natureza técnica e gerencial. Constatamos também que é

incomum encontrar na literatura um método de comparação descritiva entre planos de

monitoramento de qualidade de indicadores para a saúde mental (DE LIMA et al., 2021).

Assim, conforme preconizado pelos modelos de observatórios de saúde baseados em

conhecimento, a WS pode ser utilizada para servir ao propósito de organização e

compartilhamento de informações através de aplicações inteligentes na web para a geração de

indicadores populacionais de saúde. A utilização desse paradigma computacional permite que

sistemas digitais possam trocar dados de maneira segura e com um alto grau de

representatividade e precisão.

Tal conjunto de técnicas, padrões e recursos tecnológicos, é capaz de assegurar a

interoperabilidade semântica ao indexar os dados de maneira significativa, abrindo assim a

possibilidade para que outros algoritmos autorizados possam identificá-los e organizá-los de

acordo com seu contexto, para posteriormente consumi-los (SHAABAN-NEJAD et al., 2017;

NARAYANASAMY et al., 2022).

3.2. Revisão de Literatura: Web Semântica

O modelo semântico de organização de dados na web é essencial para o

desenvolvimento de plataformas baseadas em conhecimento (ABHISHEK; SINGH, 2016;

YOSHIURA, 2020). Esta tecnologia é composta por algoritmos, conceitos e padrões

informacionais que, quando arquitetados de maneira lógica, fornecem a capacidade de

indexar, padronizar, estruturar e disponibilizar a informação contextualizada produzida

(PELLISON et al., 2017; NARAYANASAMY et al., 2022).

Em seguida, descreveremos um breve histórico da informação como construção social,

o contexto em que a WS está inserida, os seus principais componentes, seu procedimento de

funcionamento e algumas aplicações.
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3.2.1. Histórico da Informação como Construção Social

Desde as primeiras comunidades humanas, a conservação da memória já era uma

preocupação. Tais comunidades são caracterizadas atualmente como sociedades de contexto,

pois mesmo sem a escrita, podiam representar o passado por meio de estátuas, monumentos e

canções (KERCKHOVE, 2003). Posteriormente, o advento da escrita (aproximadamente 3000

a. C.) facilitou o processo de manutenção da memória e do conhecimento. Além disso,

informações poderiam ser melhor elaboradas e documentadas através dos signos linguísticos

(GROBEL; TELLES, 2014; DO NASCIMENTO; FIALHO, 2020).

Os seres humanos começaram então a conservar informações com muito mais

facilidade e precisão, desse modo, a memória sempre poderia ser passada através das

gerações, o conhecimento não seria perdido e as sociedades seriam impulsionadas por essa

tecnologia (KERCKHOVE, 2003; GROBEL; TELLES, 2014). Mais tarde, iniciaram-se as

reflexões sobre como categorizar a informação e o conhecimento que se tinha.

Registros datam bibliotecas do século VII a. C., como a de Assurbanipal e a biblioteca

de Alexandria. Nessas antigas unidades de informação, as metodologias de catalogação já

eram utilizadas. A catalogação designa-se pela ação de descrever elementos informativos que

permitem identificar uma obra ou documento, facilitando o processo de recuperação do

mesmo. É um processo independente do suporte físico, e deve estabelecer diferentes pontos

de acesso para diferentes tipos de busca, como por exemplo: autor, título, tema e data de

criação (SANTOS, 2014; DO NASCIMENTO; FIALHO, 2020).

Com a chegada do estruturalismo, emergido das obras do linguista e filósofo suíço

Ferdinand de Saussure, no século XIX, esquemas foram propostos para tentar representar, de

maneira estruturada, as interações nas áreas das ciências sociais. Uma interação em particular

se tornou muito importante para a área da informação, a Teoria da Comunicação (MCQUAIL,

1987; MARCONDES FILHO, 2020). A seguir, a Figura 3 representa um esquema dessa

estrutura.
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Figura 3 - Teoria da comunicação estruturada

Fonte: Adaptado de McQuail (1987); Marcondes Filho (2020)

Este esquema demonstra que o emissor da mensagem, detentor inicial da informação,

codifica o conhecimento através de um meio, que pode ser a linguagem, a escrita, formas

visuais, entre outros. Posteriormente, a mensagem é transmitida ao receptor através desse

meio, o receptor deve então decodificar a mensagem para entender a ideia e estar em

condições de dar um feedback ao emissor. Caso o receptor não consiga decodificar a

mensagem, temos então o conceito de “ruído” (MARCONDES, 2020).

O “ruído” é um elemento que impede que o emissor e o receptor da informação se

comuniquem adequadamente, isso pode ocorrer por vários motivos, como diferenças

linguísticas, tecnológicas ou até sociais (DE LIMA PIZZAIA, 2020; SANTANNA, 2020).

Portanto, a noção de armazenar a informação de maneira lógica para mais tarde recuperá-la, é

um anseio antigo. Atualmente, essa mesma preocupação ainda existe, apenas o suporte se

modificou. As TICs proporcionaram uma enorme evolução nos suportes de armazenamento e

recuperação de dados, abrindo novas possibilidades de comunicação (SHAABAN-NEJAD et

al., 2017; DO NASCIMENTO; FIALHO, 2020).

Nesta nova fase, o ser humano começa a desenvolver aplicações e algoritmos

destinados a auxiliar no processamento, organização e análise dos dados, aperfeiçoando

atividades como: indexação automática, busca inteligente, análise de conteúdo, inferência de

conhecimentos, reconhecimento de perfis de usuários, aprendizagem de máquina e

desenvolvimento de inteligência artificial. Tais mecanismos normalmente fazem uso de

informações armazenadas e disponíveis na web, processando-as de maneira sintática e/ou

semântica (YAMADA et al., 2018; NARAYANASAMY et al., 2022).
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Dessa forma, internet e web são conceitos diferentes mas que se complementam,

enquanto a primeira se caracteriza por representar a rede mundial de computadores,

interligados por meio de um protocolo padrão de transferência de dados nomeado

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), a web é o sistema em rede de

documentos hipermídia que popula a internet (BREITMAN, 2005; HENDLER; GANDON;

ALLEMANG, 2020).

Atualmente, podemos encontrar grande parte do conhecimento produzido pelo ser

humano na web, e essa gama informacional tende a aumentar a cada dia. Sendo assim, a WS é

proposta como uma solução para a organização dessas informações no meio digital, de

maneira que elas possam ser contextualizadas e interpretadas sem ambiguidade, por máquinas

e seres humanos, gerando benefícios em seu tratamento e recuperação, sendo possível

utilizá-las também para a geração de novos conhecimentos (PELLISON et al., 2017).

3.2.2. Visão Geral da Web Semântica

No contexto dessa premência implacável por informações significativas, a WS se

origina como um modelo de estruturação de dados na web, que auxilia computadores na

interpretação do sentido das informações, para que eles possam trabalhar em conjunto com os

seres humanos gerando resultados significativos (SHAABAN-NEJAD et al., 2017).

Berners-Lee et al. (2001) deram origem ao conceito de WS através da publicação de

um artigo científico na revista Scientific American, intitulado “Web Semântica: um novo

formato de conteúdo para a web que tem significado para computadores vai iniciar uma

revolução de novas possibilidades”, esse trabalho propõe uma extensão da web atual, com a

utilização de novos padrões e tecnologias para que os conteúdos na rede possam ser

indexados e interpretados de acordo com o contexto em que se encontram.

A web clássica pode ser entendida através do conceito de web sintática, pois as

informações são armazenadas no computador e sua interpretação e compreensão são

atribuídas ao ser humano. Porém, o processo de identificação e avaliação da relevância das

informações é muito custoso para os usuários, devido ao alto volume e complexidade, além de

possuir margem para erros (W3C, 2021).

Por outro lado, em um ambiente semântico a interpretação dos dados pode ficar a

cargo da máquina, que irá processá-los semanticamente e fornecer informações



37

contextualizadas e mais precisas, de acordo com o que é buscado pelo usuário. Para que ao

final do processo, o próprio usuário possa ter subsídios informacionais consistentes para

tomar suas decisões (SHAABAN-NEJAD et al., 2017).

Tal tecnologia não será visualizada diretamente nos navegadores, ela irá agir no

interior do sistema (background), verificando, processando e interpretando elementos

informacionais. E consequentemente, gerando uma melhor experiência para o usuário, que

receberá informações mais coerentes com aquilo que demanda. Dado esse cenário, a World

Wide Web Consortium (W3C), instituição internacional responsável pela definição de padrões

para web, publicou uma proposta definindo as camadas para estruturação e padronização da

utilização da WS, essas camadas são evidenciadas na Figura 4. Tal arquitetura permite que

dados sejam padronizados, compartilhados e reutilizados por aplicações da web (W3C, 2015;

W3C, 2021).

Figura 4 – Camadas da Web Semântica

Fonte: W3C (2015)

De modo geral, a primeira camada dessa estrutura se utiliza dos padrões Uniform

Resource Identifier (URI)/Internationalized Resource Identifier (IRI) e Unicode, que

descrevem e instituem identificadores universais de um recurso na web, com o objetivo de

facilitar a identificação única de um elemento informacional na rede. A segunda camada,

conhecida como camada sintática, é constituída pela linguagem de marcação Extensible

Markup Language (XML), que combina flexibilidade com simplicidade para criação de

documentos com dados organizados e informativos. E pelos Namespaces, que são declarações
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sobre as quais os vocabulários serão utilizados para descrever um documento. Tais padrões

combinados permitem a identificação de qualquer conteúdo na web de maneira não ambígua

(W3C, 2021).

Na camada sintática temos ainda, a XML Query e a XML Schema. A XML Query é

uma extensão da XML e tem a função de realizar consultas às coleções de dados nesse

formato. Portanto, a função dessa linguagem de consulta é oferecer mecanismos para extrair

dados significativos de documentos escritos em XML. Enquanto a XML Schema é utilizada

para atribuir regras de validação aos dados descritos nesses documentos, conferindo

consistência aos mesmos (W3C, 2021).

Na terceira camada, ou camada de dados, temos o Resource Description Framework

(RDF) Model & Syntax, que diz respeito à descrição conceitual e modelagem dos dados. Os

arquivos RDF possuem três componentes fundamentais: sujeito, predicado e objeto. Esses

elementos são responsáveis por conferir significado e contexto ao conjunto de dados

(HERMAN, 2015; W3C, 2021), e serão mais bem detalhados no decorrer desta tese.

Ainda nessa camada estão as ontologias, tais artefatos computacionais possuem um

agregado de termos e vocabulários ordenados e categorizados de acordo com uma hierarquia

estabelecida. Uma das principais características de uma ontologia é a capacidade de servir

como esquema para uma base de conhecimentos (FERNANDES, 2019).

Dessa forma, uma ontologia pode ser entendida como um conjunto de classes,

propriedades, relações, restrições e axiomas, que são utilizados para representar uma área do

conhecimento, ou domínio. Normalmente, as ontologias são os componentes principais das

aplicações semânticas na rede (KONOPKA, 2015; NARAYANASAMY et al., 2022), e serão

melhor abordadas no tópico desta tese sobre elementos estruturais da WS.

A quarta camada é composta pelo bloco Rules/Query, e é responsável por permitir a

busca, recuperação e manipulação dos dados estruturados nas camadas anteriores. Na quinta

camada, ou camada lógica, composta pelos blocos Logic e Proof, são descritas as regras

lógicas para realização de inferências, portanto é nesse nível da arquitetura que podemos

constatar o grande potencial da WS, como uma tecnologia capaz de expandir as possibilidades

de uso e geração do conhecimento (ABHISHEK; SINGH, 2016; YAMADA et al., 2020).

A sexta e última camada da arquitetura da WS, também conhecida como camada de

validação (Trust), é responsável pela concretização da autenticidade dos dados em

ferramentas semânticas. Nesse nível da arquitetura, algoritmos garantem que a informação
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recuperada seja verdadeira, essa validação assegura consistência à informação, não

oferecendo margem para erros referentes à ambiguidades ou polifonias.

Por fim, as camadas verticais da representação se referem à assinatura digital e

criptografia (Signature e Encryption), outro meio de atribuir e garantir a legitimidade e

segurança das informações (YOSHIURA et al., 2018).

Através da utilização adequada dessa arquitetura computacional é possível criar uma

plataforma baseada em conhecimento, interligando o significado de termos de um vocabulário

validado e atribuindo contexto e sentido aos documentos publicados na web, de modo que o

conhecimento se torne disponível, compreensível e significativo. Dessa forma, informações

de grande relevância para tomada de decisão baseada em evidências e planejamento, que

antes estavam disponíveis apenas em um determinado contexto, podem ser utilizadas para

gerar novas percepções para explicação de eventos e fenômenos (ABHISHEK; SINGH, 2016;

YAMADA et al., 2020).

É importante destacar também que, muitos conceitos da WS são provenientes da área

de Inteligência Artificial (IA), porém essas duas áreas se diferenciam conceitualmente, pois

enquanto a IA foca no desenvolvimento de algoritmos que possibilitam que a máquina possa

tomar suas próprias decisões, a WS realiza tarefas de acordo com a necessidade do usuário

para que, ao final do processo, ele possa tomar suas próprias decisões. Para realização

consistente de tais tarefas é necessário que os documentos da web contenham metadados

apropriados (W3C, 2021).

Os metadados são informações referentes à informação, por exemplo, o índice de um

livro contém informações sobre a informação presente no livro, e portanto é caracterizado

como um tipo de metadado. É possível que, qualquer empresa ou organização possa ter seu

próprio modelo de estruturação de metadados na web, para categorizar as páginas de seus

websites, portais e documentos digitais em geral. E que, esses modelos, apesar de diferentes,

possam trabalhar em paralelo e se relacionar (YOSHIURA, 2020).

Dessa forma, metadados são elementos essenciais para auxiliar os agentes externos de

software na tarefa de relacionamento de conteúdos na web, gerando interoperabilidade

semântica entre ambientes computacionais de diferentes naturezas (YAMADA et al., 2018).

Na sequência, os elementos estruturais que compõem a WS serão abordados detalhadamente.
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3.2.3. Elementos Estruturais da Web Semântica

A seguir, apresentaremos os principais elementos estruturais que compõem a

arquitetura da WS, como Resource Description Framework (RDF), Web Ontology Language

(OWL), ontologias e SPARQL Protocol And RDF Query Language (SPARQL). Esses

elementos se conectam para promover a capacidade de inserir significado nos dados,

tornando-os contextualizados e disponíveis para recuperação por outros sistemas e agentes de

software credenciados.

3.2.3.1. Resource Description Framework

O modelo de dados RDF é uma proposta, recomendada pela W3C, para inserção de

significado nos metadados da web, com o intuito de estruturar informações e facilitar

consultas. Esse padrão utiliza elementos para representar sentenças e relações por meio de

triplas, fornecendo assim uma codificação semântica passível de ser interpretada por software

(W3C, 2015; W3C, 2021).

As triplas RDF são formadas por três componentes fundamentais: sujeito, predicado e

objeto. Esses elementos combinados são utilizados para definir sentenças e axiomas,

eliminando possíveis ambiguidades e inconsistências na informação armazenada e

disponibilizada. Podemos observar estruturas RDF nas mais diversas áreas da web, como em

mecanismos de buscas, websites, comércio eletrônico, bibliotecas digitais e aplicações

biomédicas (ABHISHEK; SINGH, 2016; SELVARAJ; CHOI, 2019).

É possível utilizar uma sentença simples para exemplificar o funcionamento da

estrutura RDF. Por exemplo, a sentença “O médico psiquiatra diagnosticou um transtorno

bipolar” pode ser dividida em três partes, ou uma tripla, conforme demonstra a Tabela 1.
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Tabela 1 - Elementos RDF

Sujeito Médico Psiquiatra

Predicado Diagnosticou

Objeto Transtorno Bipolar

Fonte: Própria do autor

Todo e qualquer conjunto de triplas também pode ser representado graficamente, como

podemos observar na Figura 5. Nesta representação, o sujeito e o objeto são caracterizados

como nós de uma rede e devem ser representados por formas geométricas distintas (elipse e

retângulo respectivamente). Enquanto o predicado é entendido como uma linha

unidimensional que possui uma direção e vincula os dois nós (SELVARAJ; CHOI, 2019;

W3C, 2021).

Figura 5 – Representação gráfica de estrutura de dados em triplas

Fonte: Própria do autor

Dessa forma, informamos esse conhecimento à máquina, para que ele possa ser

processado por software e compartilhado ou reutilizado em outros sistemas inteligentes.

Assim, os principais benefícios do uso do RDF estão relacionados à capacidade de oferecer

uma sintaxe padrão para a publicação de metadados e descrição de recursos e conteúdos na

web, fornecendo meios para que agentes de software atuem de forma automatizada,

processando a marcação semântica inserida nos dados (FERNANDES, 2019).

De maneira geral, o RDF é um modelo simples, capaz de proporcionar conexões

significativas entre conceitos e uma boa representação para o tratamento de metadados, porém

não oferece todos os subsídios necessários para a descrição dos dados inseridos nas triplas.

Portanto, o modelo RDF-Schema (RDF-S) foi proposto pela W3C, e se trata de uma

linguagem de descrição de vocabulários que fornece as primitivas para organização de
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recursos, permitindo ao desenvolvedor criar, por exemplo, suas próprias hierarquias e

marcações semânticas dentro do modelo RDF (W3C, 2021).

Para padronizar os modos de uso do RDF-S, a W3C definiu a série de especificações

para manter a organização dos projetos desenvolvidos com esse arquétipo. Esse modelo não

oferece classes de objetos ou propriedades previamente declaradas, e sim um framework para

que os próprios desenvolvedores possam defini-las. Além disso, através dessa modelagem,

podemos criar vocabulários e redirecionar suas descrições para outros documentos na web,

criando ligações relevantes entre os termos de nosso vocabulário de interesse e outros

documentos hipertextos (CHELBI; TALEB, 2020).

Os modelos RDF e RDF-S deram origem a uma série de outras linguagens para

definição de vocabulários na web. Para atender necessidades mais específicas de aplicações

para a WS, a W3C propôs também a Ontology Web Language (OWL), uma linguagem própria

para instanciação de ontologias computacionais na web que faz uso da formalidade em triplas

do padrão RDF (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015; W3C, 2021).

3.2.3.2. Ontology Web Language

Uma linguagem específica para definir ontologias na web, a OWL é capaz de

representar classes, propriedades e relacionamentos entre objetos, tornando possível a

interoperabilidade de conteúdos na prática. Também é recomendada pela organização

internacional de padrões da web, W3C, e possui recursos sofisticados relativos a descritores

explícitos de significados de vocabulários. Através dessa linguagem, combinada com um

modelo de dados (RDF ou RDF-Schema), é possível gerar um artefato computacional com

alta capacidade de representação semântica (ABHISHEK; SINGH, 2016; W3C, 2021).

Os recursos da OWL foram especialmente projetados para suprir as necessidades das

aplicações para WS. Essas necessidades podem ser resumidas da seguinte forma

(BREITMAN, 2005; FERNANDES, 2019; NARAYANASAMY et al., 2022):

● Desenvolvimento de ontologias

○ Criar uma ontologia

○ Explicitar conceitos e vocabulários controlados

○ Explicitar propriedades relativas a esses conceitos
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● Explicar fatos sobre determinado domínio

○ Fornecer informações sobre indivíduos de um domínio

● Racionalizar sobre ontologias e fatos

○ Determinar as consequências do que foi explicitado

○ Fazer análises sobre fatos e inferir conhecimentos

A ideia da OWL é precisamente a representação conceitual dos processos e objetos

que interagem dentro de um domínio específico do conhecimento, para isso faz-se uso de uma

camada essencialmente semântica que utiliza Lógica de Descrição (DL, Description Logic),

um formalismo de estruturação do conhecimento fundamentado pela lógica descritiva, que

permite definir restrições em um conjunto de dados, essa combinação gerou a nomenclatura

OWL DL, para definir o conceito de uma linguagem de instanciação de ontologias que utiliza

a lógica de descrição (LIANG; SUN; TAO, 2015; CHELBI; TALEB, 2020).

Devido a capacidade de definição de regras lógicas, mecanismos de processamento de

dados são capazes de realizar deduções, gerando novos conhecimentos a partir daqueles

preexistentes. Para modelar esse conhecimento, faz-se uso de alguns elementos básicos

provenientes da engenharia de ontologias, como as já mencionadas classes, indivíduos,

propriedades, relações e restrições, somados à outros elementos computacionais lógicos como

construtores e axiomas  (FERNANDES, 2019; CHELBI; TALEB, 2020).

Os construtores são operadores lógicos utilizados para criar associações específicas

entre classes, ou definir uma característica inerente a uma classe. Tais elementos podem

expressar, por exemplo, união (U), intersecção (∩) e complemento (¬) entre as classes. Já os

axiomas são declarações básicas do domínio de conhecimento representado, que serão sempre

verdadeiras, caso determinadas restrições sejam satisfeitas (ISOTANI; BITTENCOURT,

2015; FERNANDES, 2019; YAMADA et al., 2020).

Existem 11 tipos de axiomas que podem ser definidos em OWL. A Tabela 2 mostra

esses tipos de axiomas, seguidos da sua respectiva sintaxe em DL e um exemplo básico.



44

Tabela 2 – Axiomas OWL

Fonte: Grosof (2003)

Essa gama de possibilidades proporcionadas pela DL permite modelar as variáveis da

realidade de nosso domínio do conhecimento dentro de um sistema semântico. Assim, a

ontologia computacional para o domínio de saúde mental, desenvolvida neste projeto, foi

construída fazendo uso dos padrões citados. Após a modelagem dos conceitos, é possível criar

consultas personalizadas para o conjunto de dados, tais mecanismos são de grande

importância para extrairmos informações relevantes do repositório criado (YAMADA et al.,

2020; W3C, 2021).

Para criação de regras lógicas e axiomas em de ontologias computacionais escritas em

OWL e RDF, a linguagem Semantic Web Rule Language (SWRL) foi projetada, e também é

recomendada pela W3C (W3C, 2021). Com ela é possível definir sentenças condicionais, que

são necessariamente verdadeiras caso determinadas condições sejam satisfeitas. A seguir,

detalharemos as ontologias, o pilar de toda interdisciplinaridade de um projeto semântico

(NARAYANASAMY et al., 2022).

3.2.3.3. Ontologias

Ontologia é um conceito abrangente e pode se apropriar de diferentes sentidos em

diferentes áreas do conhecimento. Foi introduzido inicialmente por Aristóteles, quando os

filósofos da antiguidade tentavam organizar o conhecimento que se tinha sobre os seres.

Segundo Rohden (2020), esses pensadores se concentravam em responder perguntas do tipo
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“O que é um ser?”, “Quais as características intrínsecas de cada ser?” e “Quais características

um grupo de seres têm em comum?”.

Esse termo, proveniente da filosofia, foi adotado na área da Ciência da Computação

para conceitualizar um modelo de dados para representação de um conjunto de conhecimentos

dentro de um domínio específico. Sua definição data de antes mesmo da emergência dos

conceitos de WS. Uma das designações dadas inicialmente para a ontologia na computação é

a de Gruber (1993), que retrata a ontologia como uma especificação formal e explícita de uma

conceitualização compartilhada. Sendo essa definição uma das mais aceitas até os dias atuais.

Assim, basicamente, a ontologia deve descrever o conhecimento comum de um grupo sobre

uma área específica.

Mais tecnicamente, podemos ver esse artefato computacional como um conjunto de

termos ordenados hierarquicamente, através de relações, para descrever informações de um

domínio, e que pode ser usado como esqueleto para criação de uma base de conhecimentos e

inferência de fatos (FERNANDES, 2019; NARAYANASAMY et al., 2022). Portanto, a

ontologia é entendida neste estudo como um artefato computacional para armazenamento

semântico, representação, compartilhamento, reuso e produção de conhecimento.

Uma ontologia na computação é composta de elementos capazes de estabelecer

associações de dados no nível semântico, como por exemplo: classes, indivíduos,

propriedades, relações, restrições e axiomas. A seguir, temos um breve detalhamento sobre

cada um desses componentes  (BREITMAN 2005; CHELBI; TALEB, 2020):

● Classes: são categorias do mundo real e devem descrever grupos, sendo que

cada grupo possua características específicas comuns. Por exemplo, em uma

base de dados sobre seres vivos podemos definir a classe “Insetos”;

● Indivíduos: são elementos que populam as classes, em outras palavras, são as

instâncias que fazem parte de uma classe. Voltando ao exemplo da classe

“Insetos”, podemos definir muitos indivíduos para fazer parte dessa categoria,

como por exemplo, formiga, abelha, mosquito, cupim;

● Propriedades: são elementos descritivos das classes, incluem características

que são intrínsecas a todos os indivíduos daquela categoria, mas que variam

de indivíduo para indivíduo. Para a classe “Insetos”, podemos definir algumas
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propriedades como: nome popular, nome científico, número de patas, número

de olhos, presença de veneno e coloração;

● Relações: a relação é um vínculo semântico entre duas ou mais classes, e

normalmente possui caráter hierárquico ou de posse. Poderíamos relacionar a

classe “Insetos” à uma classe superior genérica como, por exemplo,

“Invertebrados”. Neste caso, a classe “Insetos” seria subclasse da superclasse

“Invertebrados”. Tal relação também pode ser considerada de dependência,

isso porque para ser um inseto é preciso necessariamente ser invertebrado,

porém para ser invertebrado não é necessário que o indivíduo seja um inseto;

● Restrições: referem-se aos limites dos valores das propriedades. As restrições

são definidas estrategicamente de acordo com o objetivo da base de dados, por

exemplo, se a intenção da ontologia for representar apenas o conhecimento

sobre insetos da América do Sul, poderíamos definir essa restrição;

● Axiomas: esses elementos são de grande importância semântica pois

apresentam sentenças válidas que serão sempre verdadeiras caso algumas

condições sejam satisfeitas, e dessa forma irão conferir consistência ao

conhecimento armazenado na ontologia, permitindo a realização de

inferências. Ainda considerando o exemplo da classe “Insetos”, poderíamos

definir alguns axiomas, por exemplo: “Todo inseto possui o corpo dividido em

3 partes”, ou ainda, “Se um ser vivo é vertebrado ele não é um inseto”.

Portanto, uma ontologia utiliza tais componentes para modelar o conhecimento do

domínio, e pode ter vários usos dentro da computação abrangendo áreas como: aprendizado

de máquina, inteligência artificial, otimização de resultados de buscas, compartilhamento de

dados, interoperabilidade entre sistemas digitais, entre outras. Com o surgimento da WS,

esses artefatos de representação do conhecimento foram estabelecidos para compor a camada

da arquitetura responsável por englobar o conhecimento humano no projeto

(NARAYANASAMY et al., 2022). A Figura 6 apresenta um exemplo simplificado de uma

ontologia sobre seres vivos.
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Figura 6 – Representação simplificada de uma ontologia

Fonte: Adaptado de Hendler, Gandon e Allemang (2020)

Podemos observar na Figura 6 que, no topo da representação temos os conceitos mais

genéricos do domínio, e tais conceitos vão se ramificando em subclasses até os conceitos mais

específicos. Essa estratégia de representação do conhecimento é conhecida como Top-Down,

justamente por apresentar o conceito com maior abrangência no topo, enquanto suas

especificidades vão sendo ramificadas hierarquicamente até a base do esquema. Outras

estratégias também podem ser adotadas, como o Bottom-Up, por exemplo. Porém o modelo

Top-Down é o mais utilizado atualmente (YOSHIURA et al., 2018; HENDLER; GANDON;

ALLEMANG, 2020).

Além disso, uma ontologia computacional deve fornecer e disponibilizar um

vocabulário na web que possa ser compartilhado e reutilizado por outros cientistas,

desenvolvedores ou profissionais do domínio de interesse, acelerando os processos de

desenvolvimento naquela área do conhecimento (W3C, 2021). É importante destacar que

existem ontologias para diferentes tipos de aplicações e objetivos, assim gerou-se a

necessidade da criação de uma classificação para os tipos de ontologias existentes.

Conceitualmente as ontologias computacionais podem ser classificadas de acordo com

seu grau de generalidade, e devemos também considerar o tipo de tarefa que o artefato se

propõe a realizar. Dessa forma, as seguintes classificações podem ser estabelecidas (DA

COSTA DIAS, 2010; KONOPKA, 2015):
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● Ontologias de nível superior: descrevem conceitos genéricos (espaço, tempo,

matéria). São ontologias que abrangem um domínio muito amplo do

conhecimento e poderão ser utilizadas por diferentes comunidades científicas

devido sua generalidade;

● Ontologias de domínio: descrevem o conhecimento referente a um domínio

ou área específica, como computação, medicina, entre outros. Dessa forma,

esse tipo de ontologia será mais útil para profissionais relacionados ao domínio

de conhecimento para o qual o artefato computacional foi construído;

● Ontologias de tarefa: descrevem o vocabulário relacionado a tarefas

específicas dentro de um domínio. Por exemplo, a consulta médica é uma

tarefa específica dentro do domínio da medicina. Portanto, é possível criar uma

ontologia apenas para representar e modelar essa tarefa, caso haja essa

demanda;

● Ontologias de aplicação: trazem uma especificidade maior dentro da tarefa.

Por exemplo, dentro da tarefa de consulta médica, poderíamos definir uma

atividade mais específica, como a verificação dos sinais vitais. Assim, esse é

um tipo de ontologia que pode fazer uso de conceitos provenientes de outras

ontologias mais genéricas e será utilizada apenas em situações específicas.

Podendo ser aproveitada também para compor outros tipos de ontologias

através de sua reutilização.

De maneira geral, as ontologias garantem uma modelagem conceitual capaz de

fornecer a compreensão de um micromundo através de relações altamente expressivas, que

podem ser construídas por meio da combinação dos padrões RDF e OWL, oferecendo

infraestrutura semântica para dispositivos inteligentes (SHABAN-NEJAD et al., 2017).

Podemos apontar outros benefícios provenientes do uso de ontologias, como: fornecer

a descrição exata do conhecimento sem ambiguidades; oferecer suporte para reutilização de

sua estrutura em outras ontologias e sistemas informacionais, dando margem para construção

coletiva do conhecimento; poder ser facilmente traduzida para diferentes linguagens; e ser

publicada e compartilhada online rapidamente (DA COSTA DIAS, 2010; W3C, 2015;

YAMADA et al., 2020).
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Com a finalidade de fornecer uma formalidade apropriada para reutilização e

compartilhamento de ontologias, existem frameworks que elegem estruturas categorizadas

para sua construção. Um dos mais utilizados atualmente é o Basic Formal Ontology (BFO),

um modelo de nível superior criado para promover interoperabilidade entre as próprias

ontologias. Essa estrutura torna o desenvolvimento mais explicativo e compreensível por

parte de profissionais e desenvolvedores de diferentes áreas do conhecimento (ARP; SMITH;

SPEAR, 2015; OTTE; BEVERLEY; RUTTENBERG, 2022).

A estrutura BFO, amplamente utilizada e recomendada pela Open Biological and

Biomedical Ontology (OBO) Foundry, se baseia na divisão das entidades, ou conceitos do

domínio, em duas classes gerais distintas, “Continuant” e “Occurrent”, a primeira diz respeito

a elementos que continuam existindo por tempo indeterminado, como médico, paciente,

ambulância, hospital. Enquanto a segunda, compreende processos que possuem início e fim

bem definidos, como: atendimento, internação, tratamento, agendamento. Dentro de cada uma

dessas categorias existem subdivisões que detalham ainda mais cada conceito dentro de uma

estrutura geral, como mostra a Figura 7.

Figura 7 - Framework Basic Formal Ontology

Fonte: Abhishek e Singh (2016)

Esse framework incorpora perspectivas da realidade que moldam a organização do

vocabulário na ontologia, para que profissionais de diferentes áreas possam compreender as
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ideias articuladas em um projeto ontológico (ARP; SMITH; SPEAR, 2015; OTTE;

BEVERLEY; RUTTENBERG, 2022). Por exemplo, a entidade “Independent continuant”

abrange conceitos que continuam existindo ao longo do tempo e que não dependem de outros

conceitos para existir, diferentemente da entidade “Generically Depend Continuant”, que

engloba conceitos que dependem de outros para existir.

Como subclasses de “Independent Continuant” temos “Material Entity” e “Immaterial

Entity”, onde podemos definir se o conceito é de natureza material ou imaterial. Além disso,

como podemos observar ainda na Figura 7, existem variadas subdivisões que permitem um

detalhamento preciso dos conteúdos da ontologia nessa estrutura, assim é possível inserir

nesse framework os termos do domínio de interesse de maneira organizada e padronizada.

A utilização da estrutura BFO é ampla na comunidade acadêmica, porém não é

obrigatória em um projeto semântico. Sendo possível utilizar outros frameworks, ou ainda

criar um próprio framework, adaptado ao contexto em que a ontologia será utilizada (OTTE;

BEVERLEY; RUTTENBERG, 2022). Neste projeto, o modelo BFO foi utilizado para efetivar

a característica autoexplicativa da ontologia de saúde mental criada, facilitando o

compartilhamento de conhecimento e também futuras atualizações e reutilizações.

É importante lembrar que, para implementação da modelagem semântica do

conhecimento em qualquer ontologia em um ambiente computacional é necessária a utilização

de modelos e linguagens computacionais específicas para esse fim, como o RDF e a OWL.

Por fim, para recuperar as informações e conhecimentos armazenados em uma estrutura

semântica organizada em triplas, podemos utilizar a linguagem de consulta SPARQL Protocol

And RDF Query Language (SPARQL).

3.2.3.4. SPARQL Protocol And RDF Query Language

A SPARQL, elaborada pelo W3C, possui uma série de elementos utilizados para

consultar e recuperar dados provenientes de um repositório semântico organizado em triplas.

Isso é feito através da sintaxe por palavras-chave, sendo que muitas delas são originárias de

outras linguagens de consulta muito conceituadas na computação, como por exemplo, a

Structured Query Language (SQL), que possui ampla utilização em bancos de dados

convencionais (CHELBI; TALEB, 2020).
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Tal sintaxe engloba termos como “SELECT”, “WHERE”, “COUNT”, “IF”, “FROM”,

entre outros. Esses comandos são capazes de fornecer uma ampla eficácia na extração de

conteúdos, que podem ser apresentados ao usuário final de variadas formas, de acordo com a

sua necessidade. A Figura 8 exibe um esquema de representação que relaciona os comandos

básicos da linguagem SPARQL (“SELECT” e “WHERE”) com suas funções no repositório de

triplas (DUCHARME, 2013; NARAYANASAMY et al., 2022).

Figura 8 – Representação gráfica da execução de comandos SPARQL

Fonte: Ducharme (2013)

Portanto, o comando “SELECT” é responsável por especificar as condições para

selecionar a relação de dados em que a consulta será executada, e a cláusula “WHERE” é

responsável por selecionar quais dados dessa relação serão exibidos. Essa estrutura básica,

somada a uma gama de comandos expressivos, permite a elucidação de fatos e a realização de

perguntas referentes ao conjunto de dados, resultando na capacidade de extração de

informações para geração de conhecimentos (YAMADA et al., 2019).

A linguagem de consultas SPARQL pode ser utilizada para responder questões de

competência referentes a uma área específica ou domínio do conhecimento. Segundo o

projeto de desenvolvimento de estruturas ontológicas integradas Toronto Virtual Enterprise

(TOVE), a utilização das questões de competência é um meio de avaliar uma ontologia quanto

às suas funcionalidades (DA COSTA DIAS, 2010; CHELBI; TALEB, 2020).
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Um exemplo de questão de competência para o domínio de saúde mental seria: “Qual

tipo de tratamento é mais indicado para determinado tipo de transtorno mental?”, ou ainda,

“Dada à utilização de uma droga psicoativa, quais são os possíveis efeitos colaterais?”. Desse

modo, a SPARQL pode ser utilizada como uma ferramenta para realizar consultas no

repositório semântico e responder a essas perguntas. Sendo assim, é um componente

primordial para o uso de aplicações da WS na prática (FERNANDES, 2019).

A seguir, descrevemos algumas aplicações dessas tecnologias e padrões na área da

saúde. Tais tecnologias já são utilizadas atualmente em observatórios de saúde e sistemas

sofisticados de suporte à decisão.

3.2.4. Aplicações

Cada vez mais utilizamos a internet para realizar nossas tarefas rotineiras, e na saúde

não é diferente. Aplicativos online são utilizados para agendar consultas, registrar pacientes,

acompanhar tratamentos, solicitar internações, requisitar documentos, entre muitas outras

tarefas. Atualmente, é possível, por exemplo, criar uma aplicação semântica capaz de agendar

uma consulta médica sincronizando-a com os períodos disponíveis nos calendários do médico

e do paciente. Ou ainda, providenciar os exames realizados pelo paciente em diferentes pontos

de acesso da rede de saúde, caso essas informações estejam semanticamente marcadas e

acessíveis na web (MANZOOR et al., 2015; SHAABAN‐NEJAD et al., 2017).

Dessa forma, esta seção apresenta aplicações que fazem uso da WS. Apesar da ênfase

ser mais inclinada à área da saúde, essa tecnologia pode ser aplicada em todos os domínios de

conhecimento da sociedade.

3.2.4.1 Observatórios de Saúde

O termo “observatório” foi adotado na área da saúde para se referir a uma estrutura

que integra dados e informações de diferentes fontes para monitorar a epidemiologia de uma

determinada população, assim como seus eventos e tendências. Os observatórios de saúde

foram criados inicialmente para supervisionar doenças específicas, mas com o passar do

tempo essa ideia tomou proporções mais abrangentes, e se tornou uma referência para
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recuperação de informações referentes às condições de saúde pública em uma região

estabelecida (WHO, 2016; YOSHIURA et al., 2018).

Nessa etapa de nossa investigação, utilizamos o recorte da revisão integrativa sobre

observatórios de saúde, desenvolvida no LIS da FMRP/USP (YOSHIURA et al., 2018;

YOSHIURA, 2020) como parte do projeto “Modelos de rede de atenção psicossocial: da

teoria à prática usando a tecnologia de informação como sistema de apoio logístico”, que

engloba o presente estudo. Nessa revisão integrativa sobre observatórios de saúde, suas

definições e funções básicas, foram consideradas 5 bases de dados: Scopus; IEEE Digital

Library; PubMed; LILACS; e WorldCat.

O checklist PRISMA também foi utilizado nessa pesquisa, visando a utilização de

métricas de qualidade durante a execução de cada etapa do trabalho. Os estudos considerados

nessa revisão integrativa foram investigações que continham a descrição da definição de um

observatório de saúde e suas funcionalidades básicas. Além disso, 6 documentos oficiais que

apresentam as diretrizes e manuais para desenvolvimento e manutenção de observatórios de

saúde, assim como a descrição destes conceitos, foram incluídos. Tais documentos são

provenientes da OMS e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Na Figura 9,

apresentamos o fluxograma PRISMA dessa revisão integrativa.
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Figura 9 – Fluxograma PRISMA - Observatórios de saúde

Fonte: Yoshiura, 2020

A partir da contextualização fornecida por estes 68 estudos selecionados foi possível

mapear e estabelecer todos os conceitos essenciais que formam um observatório de saúde,

suas funcionalidades básicas, e os recursos necessários para seu desenvolvimento e

manutenção. Também constatamos como as tecnologias semânticas podem ser úteis para

composição destes sistemas.

De maneira geral, a primeira proposta de um observatório de saúde ocorreu na França,

na década de 70, devido à crescente necessidade de informações relevantes para apoiar o

planejamento público na esfera da saúde. Posteriormente ao desenvolvimento do primeiro

observatório, outros 26 foram criados para monitorar todas as regiões da França, formando

uma rede nacional de observatórios de saúde pública nesse país (WHO, 2016).
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Na década de 1990, esse conceito se expandiu e outros países europeus adotaram os

observatórios de saúde, como Inglaterra, Itália, Bélgica e Suíça. Após esse período, nos anos

2000, os observatórios de saúde já eram encontrados em todos os continentes do globo. O

apoio e a liderança da OMS foi um dos motivos determinantes para o lançamento de novos

observatórios pelo mundo (YOSHIURA et al., 2018).

Algumas demandas contribuíram para a expansão do uso desse tipo de mecanismo,

como a necessidade crescente de avaliar o impacto de programas e políticas de saúde pública.

Pois, sem os modelos de avaliação e mensuração de resultados não era possível alterar as

práticas e ações onerosas que não geram o devido retorno à sociedade. A avaliação desse tipo

de serviço envolve considerações analíticas sobre um conjunto de processos, métodos e ações

que formam uma política ou um programa de saúde (JACOBSON; CASTILLO-SALGADO,

2014; DE LIMA et al., 2022).

Além disso, podemos citar a importância dos observatórios para geração de

inteligência em saúde, que pode ser entendida como uma combinação de informações que

contribuem para a identificação de evidências, e produção de conhecimento, sobre um dado

fenômeno de saúde. O entendimento e a aplicação desses conceitos formam a base para uma

gestão baseada em evidências (YOSHIURA, 2020).

Assim, um observatório de saúde tem a importante função de localizar, reunir,

monitorar, analisar, avaliar e disponibilizar informações sobre o panorama de saúde de uma

determinada população. No Brasil, esse esforço é de extrema importância pois podemos

observar que existe uma demanda, ainda não suprida, por um melhor acompanhamento de

avaliação de resultados, ações e políticas, assim como por uma melhor mensuração da

eficiência das estratégias elaboradas e tomadas dentro da esfera de saúde pública (PELLISON

et al., 2017; DE LIMA et al., 2022).

Porém, muitos problemas informacionais ainda são encontrados em observatórios de

saúde legados, que utilizam sistemas obsoletos, e não sistemas semânticos. A seguir alguns

exemplos dessas adversidades (YOSHIURA, 2020):

● Busca sintática por informações: a utilização de indexação de bases de dados

sintáticas, e não semânticas, inviabiliza o relacionamento com os outros

recursos de interesse do usuário e conteúdos da web, e dificulta a inferência

automatizada de novos conhecimentos;
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● Padronização de vocabulário: os observatórios tradicionais não levam em

consideração a padronização de vocabulários contextualizados para o domínio

de interesse em que estão inseridos, dessa forma, ambiguidades não são

identificadas automaticamente e as análises podem ser influenciadas

negativamente ou enviesadas por esse motivo;

● Atualização: As inconsistências, duplicidades e fragmentações dos dados torna

complexa a tarefa de identificar e atualizar módulos e conteúdos obsoletos em

sistemas convencionais.

Nos dias atuais, os observatórios de saúde estão sendo otimizados devido ao

surgimento e à popularização de novas tecnologias digitais, capazes de relacionar informações

de maneira mais eficiente, como é o caso da WS. Essa evolução visa resolver os problemas

apontados anteriormente. Dessa forma, os observatórios de saúde começaram a utilizar

recursos semânticos para fazer associações de dados clínicos com informações geográficas,

epidemiológicas, sociodemográficas e até ambientais. Para isso, tais informações devem estar

sempre atualizadas e disponíveis, promovendo assim a capacidade de identificação de lacunas

na prestação de serviços (ALVES et al., 2021).

Além dos observatórios de saúde, sistemas sofisticados de suporte à decisão podem ser

desenvolvidos utilizando essas mesmas tecnologias como camada semântica para seu

funcionamento otimizado e potencializado.

3.2.4.2. Sistemas de Suporte à Decisão

Os Sistemas de Suporte à Decisão (DSS, Decision Support System) são ferramentas de

extrema importância para o gerenciamento de ações e planejamento estratégico de uma

organização. Através deles, é possível registrar, analisar e disponibilizar dados de grande

valor agregado para gestão. A utilização adequada de tais dados pode otimizar processos

como, o fluxo dos pacientes dentro de um hospital ou de uma rede de saúde, o

acompanhamento e a evolução dos tratamentos oferecidos, a alocação de recursos e de

profissionais de saúde, a qualidade do atendimento e a satisfação do paciente (PELLISON et

al., 2017).
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Também é possível cruzar os dados clínicos com informações demográficas e

epidemiológicas, gerando conhecimento e inteligência em saúde pública. Assim, podemos

identificar, por exemplo, regiões mais suscetíveis a determinados tipos de patologias, ou ainda

classes sociais e níveis de escolaridade atrelados a determinados problemas de saúde pública,

entre outras relações. Esses dados possuem grande potencial de gerar indicadores para auxiliar

no esclarecimento de questões que antes eram inexploradas (DE LIMA et al., 2021).

Segundo a OMS, um dos pilares para criação de SIS relevantes para saúde pública é o

uso de indicadores que possam resumir informações pertinentes a um dado fenômeno, e

quantificar a qualidade dos cuidados, serviços e tratamentos. Dessa forma, além de aprimorar

os serviços, também é possível utilizar esses indicadores para elaborar e planejar políticas de

prevenção, melhorando o quadro de saúde pública da população e diminuindo a alta demanda

por tratamentos de maior complexidade (WHO, 2019b).

Assim, Os DSS são amplamente utilizados em organizações de todo o mundo. No

passado, esses sistemas eram conhecidos como Management Information Systems (MIS),

porém com o acoplamento de plataformas baseadas em conhecimento o termo foi alterado

para Decision Support System. O novo modelo inclui aplicações capazes de, não só registrar e

recuperar dados mas também, prover análises baseadas em evidências (ABHISHEK; SINGH,

2016; CHELBI; TALEB, 2020).

Desde 2010, observamos um aumento relevante da colaboração da WS na arquitetura

destes sistemas, muitos casos que exemplificam essa sinergia apresentam funcionalidades

relativas à área de Linked Data (LD), que promove interoperabilidade de sistemas de

informação e geração de conhecimento através de padrões que apoiam o desenvolvimento de

aplicações inteligentes e conectadas (W3C, 2021).

Normalmente, as aplicações de suporte à decisão são configuradas para auxiliar a

prática gerencial da organização. Porém na saúde, essas ferramentas também podem ser

aplicadas à prática clínica. Muitos estudos identificaram que erros humanos são frequentes em

contextos clínicos. Os três tipos mais comuns de erros humanos nesses ambientes estão

relacionados ao descumprimento de diretrizes, tomada de decisão precipitada e falta de

conscientização das responsabilidades de cada tipo de profissional (YOSHIURA, 2020; DOS

SANTOS; KUHN, 2021).

Esses são problemas que podem ser evitados através do uso de um sistema de suporte

à decisão baseado em ontologia (MANZOOR et al., 2015; HU et al., 2022). A seguir, citamos
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alguns estudos que fazem referência ao uso de DSS apoiados por ontologias e aplicações

semânticas para a prática clínica.

No campo da Doença de Alzheimer, a detecção precoce da patologia abrange um

complexo procedimento médico, que geralmente envolve processamento de imagens médicas,

testes psicológicos e neurológicos, e outros exames que produzem dados que podem gerar

conhecimento. Nos Estados Unidos, uma das maneiras encontradas para mitigar essa

complexidade foi através do desenvolvimento de uma ferramenta para apoiar a tomada de

decisão clínica, onde as ontologias e o raciocínio semântico desempenham um papel

fundamental na realização de inferências sobre diagnósticos através dos dados coletados de

um paciente, facilitando a identificação do transtorno mental por parte do profissional de

saúde (ADNAN; WARREN; ORR, 2010).

Na área da obstetrícia, a detecção de características que enquadram as mulheres em

uma gravidez de risco é essencial para um acompanhamento médico adequado e

personalizado. Contudo, em muitos países, a falta de recursos na área médica faz com que

esses diagnósticos sejam realizados sem a devida minuciosidade, levando muitas mulheres ao

óbito devido a complicações na gravidez. Assim, no Paquistão, um DSS clínico baseado em

ontologia foi desenvolvido para auxiliar o processo de reconhecimento de gestantes de alto

risco e facilitar o encaminhamento preciso dessas pacientes aos profissionais de saúde mais

adequados para o tratamento necessário em cada caso (MANZOOR et al., 2015).

Além disso, dado o envelhecimento da população mundial na última década, o número

de pacientes com doenças crônicas respiratórias aumentou (REYNOLDS et al., 2018). Em

Taiwan, uma ferramenta inteligente baseada em ontologia foi criada para ajudar a equipe

médica a reconhecer alterações em exames clínicos para a detecção de doenças respiratórias

crônicas. Esse DSS reconhece padrões que geralmente levam pacientes a desenvolver

problemas respiratórios, e aponta essas características para a equipe médica que, em posse

dessas informações, pode indicar com maior precisão o grau de complexidade da patologia

relacionada ao sistema respiratório do paciente (LEE; WANG, 2006; REYNOLDS et al.,

2018).

O câncer de mama também é um problema de saúde muito abrangente na atualidade,

pois é o tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil e em muitos países do mundo

(INCA, 2021). No Canadá, um aplicativo baseado em WS foi implementado para oferecer

suporte ao mapeamento de pacientes com essa doença. A abordagem envolve a
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informatização e a implementação de diretrizes para o monitoramento de mulheres em

tratamento. Para isso, foi construída uma ontologia de domínio que modela o conhecimento

inerente a essas diretrizes e práticas, e serve como um repositório de dados e fonte de

conhecimento para consulta e auxílio na determinação de recomendações específicas para

cada paciente (ABIDI et al., 2007).

Assim, muitas aplicações semânticas já estão em funcionamento na área da saúde e

muitas outras estão em construção atualmente. Os observatórios de saúde também podem

fazer uso de ontologias e outros componentes da WS, porém sua função é voltada, mais

especificamente, à prática de monitoramento de aspectos epidemiológicos de uma região de

interesse (WHO, 2016; YOSHIURA, 2020).

Portanto, as possibilidades proporcionadas pelo advento das tecnologias da WS são de

grande valor para estes tipos de aplicações, que cada vez mais necessitam de dados

contextualizados para disponibilizar informações e conhecimentos úteis. Neste estudo,

objetivamos utilizar tais ferramentas para especificar e desenvolver uma plataforma baseada

em conhecimento para o contexto brasileiro de uma rede pública de atenção à saúde mental. A

seguir, serão descritos os métodos necessários para efetivação desta proposta.

4. MÉTODOS

Esta seção tem como objetivo apresentar os seguintes conteúdos: etapas de pesquisa;

delineamento do estudo; fontes de dados; ferramentas e protocolos de desenvolvimento de

software; metodologia e etapas de engenharia de ontologias computacionais; e estruturação da

plataforma de consulta personalizada e visualização do conjunto de dados.

4.1. Etapas de Pesquisa

As etapas de pesquisa centrais deste estudo envolveram principalmente: a definição do

desenho de pesquisa, temática, problemas e objetivos propostos; a elaboração dos

instrumentos de pesquisa e desenvolvimento necessários para a concretização da proposta; as

revisões de literatura, essenciais para definir as fontes de dados validadas para coleta,

mapeamento e estruturação das informações; uma adaptação dos instrumentos utilizados,

conforme a evolução do conhecimento adquirido nas etapas anteriores; e finalmente o
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desenvolvimento da plataforma baseada em conhecimento. A Figura 10 representa nosso

modelo de pesquisa.

Figura 10 – Modelo de pesquisa

Fonte: Própria do autor

4.2. Tipo de Pesquisa

Normalmente, investigações na área das TICs podem ser distinguidas como pesquisas

primárias básicas aplicadas. As pesquisas básicas, também chamadas de pesquisas puras, são

investigações científicas focadas na melhoria da compreensão de fenômenos e eventos. Elas

se destinam a aumentar nossa base de conhecimento científico (PAVITT, 1991; MOREIRA;

RIZZATTI, 2020).

Adicionalmente, a pesquisa aplicada utiliza estudos científicos para desenvolver

tecnologias e métodos com a finalidade de intervir em fenômenos naturais ou de outro tipo,

visando melhorar a interação humana com tais fenômenos. De maneira geral, as pesquisas
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aplicadas fazem uso de insumos provenientes das pesquisas básicas para gerar inovações e

aperfeiçoamento de práticas (ROLL-HANSEN, 2009; MOREIRA; RIZZATTI, 2020).

Portanto, este projeto propõe uma abordagem multimétodo, que combina a pesquisa

básica com a pesquisa aplicada. Visto que, inicialmente investigamos os processos que

envolvem a área da saúde mental na região da RAPS do DRS XIII, com o objetivo de

compreender os eventos e fenômenos envolvidos nessa esfera e, após esse entendimento,

desenvolvemos ferramentas computacionais para intervir nesses processos, visando

aperfeiçoar a gestão, o planejamento e a tomada de decisão.

Em computação, uma plataforma é definida como um conjunto de tecnologias

utilizadas como base sobre a qual outros aplicativos, tecnologias ou processos podem ser

desenvolvidos ou executados para dar suporte a uma atividade específica (DE REUVER;

SORENSEN; BASOLE, 2018). Assim, neste estudo exploramos o desenvolvimento e a

implementação de um ambiente computacional que suporte a extração de informações com o

intuito de servir como uma base sólida comum de conhecimentos para sistemas que apoiam

decisões baseadas em evidências no domínio de saúde mental.

Para isso, foi necessário reunir informações de saúde provenientes de fontes de dados

públicos, para construir uma aplicação que reflita as reais necessidades de saúde mental da

população da região escolhida para o estudo.

4.3. Fontes de Dados

Para o desenvolvimento proposto, utilizamos esquemas já validados e utilizados no

contexto de saúde mental. Inicialmente, dados públicos do SISAM foram considerados para a

modelagem inicial da estrutura do repositório semântico. Assim, o Modelo Entidade

Relacionamento (MER) do SISAM foi de grande importância para o estudo, pois ofereceu

informações já estruturadas sobre os processos institucionais da rede de saúde e uma visão

geral dos conceitos que envolvem a saúde mental na RAPS do DRS XIII da Secretaria de

Estado da Saúde de São Paulo.

Um MER tem por base a percepção do mundo real por meio de um conjunto de

objetos que se relacionam entre si. Basicamente, esse modelo serve para auxiliar a criação de

bancos de dados, de modo que eles possam refletir o esquema de funcionamento dos
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processos de uma instituição, representando-os de maneira lógica através de uma notação

específica (SILBERSCHATZ; SUDARSHAN; KORTH, 2016; MIYOSHI, 2018).

Outras fontes de dados, com informações ou metadados sobre saúde mental, foram

utilizadas para agregar valor clínico e epidemiológico ao desenvolvimento. Além de

proporcionar o conhecimento necessário para a realização da conferência e tradução do

vocabulário da área, e auxiliar na identificação e validação de relacionamentos, hierarquias e

regras lógicas atribuídas à ferramenta. Entre tais fontes, destacamos:

● Plano de Ação em Saúde Mental da OMS: documento que define diretrizes

gerais para incentivar países a desenvolver políticas de saúde mental em

consonância com os direitos humanos, e que possam representar de maneira

fidedigna a realidade do contexto epidemiológico de cada localidade através de

indicadores, estimulando o aperfeiçoamento de cuidados integrados,

compreensivos e resolutivos (WHO, 2019a; WHO, 2019b);

● Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5-TR,

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text

Revision): manual desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria

(APA, American Psychiatric Association), com o objetivo de apresentar

estatísticas baseadas em evidências relacionadas aos diagnósticos de pacientes

com transtornos mentais e comportamentais e seus tratamentos (APA, 2022);

● Política Nacional de Saúde Mental do Brasil: política que visa consolidar os

cuidados da rede de atenção em saúde mental através de serviços articulados

que possam garantir o atendimento integral às pessoas com transtornos mentais

em todos os níveis de complexidade (BRASIL, 2022);

● Sistema Unificado de Linguagem Médica (UMLS, Unified Medical Language

System): uma coleção consistente de vocabulários controlados das ciências

biomédicas. Essa plataforma fornece uma estrutura de organização desses

vocabulários, permitindo traduzir sistemas terminológicos e também conferir e

validar conceitos através de um dicionário de sinônimos (SNOMED, 2022).

Adicionalmente, para compreender a fundo os processos médicos e gerenciais da

região caracterizada como local do estudo, utilizamos trabalhos presentes na literatura que
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apresentam dados de saúde mental provenientes, especificamente, da RAPS do DRS XIII.

Entre tais estudos, destacamos o trabalho intitulado “Desenvolvimento de um modelo de

observatório de saúde baseado na web semântica: o caso da rede de atenção psicossocial”

(YOSHIURA, 2020).

Nessa investigação, foram realizadas entrevistas, seguindo as premissas para

entrevistas semiestruturadas na área da saúde (MINAYO, 2014; DEL ANTONIO;

CHIRELLI; DA ROCHA TONHOM, 2018), com profissionais e gestores de saúde mental

dos municípios que compõem o DRS XIII, visando a elucidação da rotina de trabalho nas

unidades de saúde e dos procedimentos operacionais realizados no dia a dia das instituições.

Entre os principais tópicos abordados estão:

● Passos para tomada de decisão;

● Formulação de estratégias e ações;

● Planejamento para elaboração de programas de saúde;

● Métodos para avaliação de ações e mensuração de resultados;

● Fontes de dados utilizadas na gestão;

● Sistemas de informação utilizados na gestão;

● Modelos de atendimento e acompanhamento de pacientes;

● Redirecionamento de pacientes dentro da RAPS.

Os resultados dessa pesquisa foram importantes para oferecer completude ao

conhecimento humano inserido na ontologia computacional desenvolvida. Tal ontologia está

disponível e publicada na web, conforme apresentaremos na seção de Resultados desta tese,

sua construção oferece a possibilidade de reutilização e atualização do conhecimento.

Portanto, outras fontes de dados poderão ser agregadas à estrutura desenvolvida, conforme

necessário, desde que todos os aspectos éticos sejam cumpridos. Algumas fontes consideradas

são:

● Cartão Nacional de Saúde (CNS): que fornece acesso ao Barramento de

Serviços do Ministério da Saúde para integração de dados demográficos dos

pacientes;

● E-SUS AB: que gerencia os atendimentos na atenção básica de municípios;
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● Hygia: sistema utilizado no município de Ribeirão Preto para gestão de saúde

pública. Tem como objetivo interligar e integrar os diferentes níveis de

atendimento da saúde municipal, para efetivar suas atividades administrativas e

gerenciais;

● Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): que disponibiliza uma

base de dados com estatísticas gerais do país, contando com informações

específicas sobre macrorregiões e também microrregiões, inclusive dentro de

um município específico.

Posteriormente, para organizar todas essas informações de maneira estruturada,

fizemos uso da técnica Business Process Model and Notation (BPMN), que combina

estruturas de conhecimento com o paradigma de gestão de processos para identificar, projetar,

executar, documentar, medir e monitorar processos gerenciais através de uma notação padrão

(DE LIMA et al., 2018).

4.4. Business Process Model and Notation

A estrutura BPMN utiliza tecnologia da informação para estruturar conhecimento

gerencial em diagramas e fluxogramas visando identificar problemas e melhorias em

processos estruturados, resultando em ganhos significativos em relação a economia de

recursos, tempo e insumos. Através dessa técnica, os procedimentos podem ser

constantemente atualizados de maneira sistemática, com seus resultados mensurados para

gerar melhor planejamento dentro de organizações  (DE LIMA et al., 2018).

Essas funcionalidades se destacam pelas próprias características constatadas desse

método: alto grau de dinamismo; mapeamento de processos de alta complexidade; e

multidisciplinaridade. Assim, o BPMN permite que questões consideradas críticas para o

mapeamento do conhecimento e organização de instituições sejam tratadas com precisão e

depois monitoradas dentro do sistema como um todo, permitindo assim o alinhamento destes

processos com os objetivos e estratégias das organizações (CORRADINI et al., 2021).

A Figura 11, apresenta um diagrama BPMN simplificado que mapeia todo processo de

atendimento de um paciente em um CAPS da região do DRS XIII.
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Figura 11 – Diagrama de processo de atendimento de um paciente em um CAPS

Fonte: Própria do autor

Este tipo de diagrama fornece uma visão panorâmica de todas as atividades que devem

ocorrer desde a chegada de um paciente em um CAPS da região do DRS XIII até sua saída do

serviço de saúde. Todos os diagramas BPMN completos gerados estão disponíveis na página

do GitHub de nosso projeto (GITHUB, 2022). Porém, mesmo após estruturar o conhecimento

através desta notação, ele ainda não pode ser processável por máquinas ou software. Assim,

para transformar este modelo formal em um modelo computacional processável por

máquinas, fizemos uso dos conceitos provenientes da engenharia de ontologias

computacionais.

4.5. Engenharia de Ontologias Computacionais

A engenharia de ontologias computacionais é um processo complexo que envolve

atividades minuciosas com o objetivo de representar um domínio do conhecimento da forma

mais fidedigna possível através das fontes de dados escolhidas (ABHISHEK; SINGH, 2016;

TURCATEL, 2020). Tal processo de desenvolvimento compreende uma série de estágios, que

devem ser realizados passo a passo com alto grau de detalhamento. Portanto, para a
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coordenação adequada de todas essas etapas, muitas metodologias de desenvolvimento de

ontologias existem e são propostas na literatura.

Neste estudo, adotamos a metodologia Methontology para a coordenação das etapas de

engenharia de nossa ontologia. Essa metodologia foi desenvolvida no Departamento de

Inteligência Artificial do Politécnico de Madri, e apresenta um rígido detalhamento para

estruturar e explorar os processos de aquisição de conhecimento (GONZÁLEZ, 2017;

TURCATEL, 2020).

A Methontology possibilita a construção de ontologias com um alto nível de

expressividade e detalhamento, sendo caracterizada por designar de maneira aprofundada as

etapas para construção de um artefato computacional que represente as reais estruturas de

conhecimento de um domínio. Além disso, esse método propõe um ciclo de vida para as

ontologias, baseado no aperfeiçoamento de protótipos durante e após o desenvolvimento,

fornecendo uma margem para adicionar, alterar ou excluir termos e relações conforme a

realidade do domínio se modifica (GONZÁLEZ, 2017).

As etapas propostas nessa metodologia são descritas como: especificação; aquisição de

conhecimento; conceitualização; formalização; integração; implementação; avaliação;

documentação; e manutenção (DA COSTA DIAS, 2010; GONZÁLEZ, 2017). A seguir,

detalhamos cada um desses passos.

De maneira geral, a primeira etapa consiste em explicitar as características gerais da

ontologia, o que envolve a produção de um documento contendo a definição do objetivo do

artefato computacional, domínio de interesse, usuários, stakeholders, tarefas e recursos

tecnológicos e humanos necessários para sua construção. Conforme descrito a seguir:

● Objetivo: Desempenhar o papel de uma base de conhecimento comum para

profissionais de saúde mental e gestores de saúde. Apoiar a integração, análise

e visualização dos dados de uma rede de saúde mental para geração de

informações e conhecimentos relevantes para o entendimento de fenômenos

relacionados ao domínio de interesse;

● Domínio de interesse: Saúde mental;

● Usuários e Stakeholders: Profissionais de saúde mental, gestores públicos de

saúde mental, desenvolvedores de sistemas de informação em saúde, pacientes

de transtornos mentais e comportamentais;
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● Tarefas: Elaboração dos requisitos de software, definição do problema,

especificação da ontologia, aquisição de conhecimento em bases de dados

confiáveis, conceitualização do vocabulário, formalização do vocabulário e

seus relacionamentos, integração com outras ontologias preexistentes que

possuem conceitos úteis para o domínio representado, implementação do

código-fonte, manutenção, avaliação e documentação da ontologia;

● Recursos Tecnológicos: Framework Protégé versão 5.5.0, Modelos de dados

RDF e RDF-S, Linguagens de instanciamento de ontologias OWL e OWL DL,

Máquina de inferência Hermit Reasoner e Linguagem SWRL para a definição

de regras lógicas. A aplicação de consulta ao conjunto de dados faz uso da

linguagem SPARQL, e das aplicações Apache Jena Fuseki Server e GraphDB

Ontotext;

● Recursos Humanos: O autor desta tese e seu orientador foram os principais

desenvolvedores da ontologia proposta. Sendo auxiliados por outros

colaboradores do LIS. Tal laboratório conta com profissionais de saúde e com

profissionais das áreas das ciências exatas e da computação.

A etapa de aquisição de conhecimento refere-se à busca de informações sobre o

domínio escolhido em fontes de dados específicas e confiáveis. Isso pode ser feito através de

consultas à publicações científicas, livros relacionados, manuais, documentos oficiais de

organizações e governos, dados públicos de sistemas de saúde, outras ontologias já existentes,

ou ainda entrevistas com profissionais que atuam na área de interesse. Todas as fontes de

dados utilizadas já foram descritas na seção 4.3 desta tese. Após a aquisição do conhecimento

necessário para compor a ontologia, iniciamos a fase conceitualização.

A conceitualização baseia-se na estruturação do conhecimento adquirido na fase

anterior, objetivando a descrição dos conteúdos através de um modelo conceitual, que pode

ser produzido por variadas aplicações de modelagem de dados disponíveis na web ou

simplesmente por mapas conceituais criados pelos desenvolvedores.

Nessa etapa, mapeamos e definimos vocabulários, termos, conceitos, e outras

estruturas de conhecimento. E estabelecemos hierarquias e relacionamentos entre tais

elementos. Durante o desenvolvimento de nossa ontologia, adotamos o modelo top-down, ou

seja, a estratégia em que definimos, inicialmente, os termos mais genéricos do domínio, para
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posteriormente, definirmos os conceitos mais específicos (OTTE; BEVERLEY;

RUTTENBERG, 2022).

Dessa forma, deve haver uma relação de hierarquia entre os conceitos que formam o

vocabulário padrão da ontologia, para mais tarde, informarmos à máquina como esses

conceitos interagem entre si na realidade (SELVARAJ; CHOI, 2019). Toda documentação

gerada nas etapas da Methontology está armazenada em um repositório git, que será

apresentado na etapa de documentação.

Na formalização, o modelo conceitual criado é convertido em um modelo formal,

nessa fase iniciamos a utilização do framework Protégé para criar a primeira estrutura básica

formal da ontologia. Para isso, fizemos uso dos princípios da Lógica de Descrição (DL,

Description Logic), incorporados nesse software, e do esquema padrão BFO, citado na seção

3.2.3.3. desta tese.

O framework Protégé é um editor robusto de ontologias e sistemas inteligentes,

desenvolvido pela Stanford University, totalmente open-source, e amplamente utilizado pela

comunidade acadêmica, governos e empresas. É uma aplicação que proporciona soluções

baseadas em conhecimento para diversas áreas, entre elas, a medicina e a biomedicina. Além

disso, esse framework suporta integralmente as mais recentes especificações para OWL e

RDF, recomendados pela W3C (W3C, 2021).

A DL é a família de linguagens formais de representação informacional utilizada para

estruturar o raciocínio sobre os elementos que compõem o conhecimento terminológico de um

domínio de aplicação (LIANG; SUN; TAO, 2015). Assim, é possível estruturar

computacionalmente as informações coletadas nas fases anteriores, elucidando a modelagem

de conceitos, papéis, funções, processos, indivíduos e o relacionamento entre eles. Um dos

pilares fundamentais desse tipo de modelagem é a definição de axiomas, para promover a

funcionalidade de inferência de conhecimentos.

A Figura 12 exibe a interface de definição de entidades no Protégé, para exemplificar

esse passo destacamos a classe definida que trata dos possíveis papéis de um indivíduo dentro

de uma unidade ou serviço de saúde mental, conforme dados provenientes da etapa de

aquisição de conhecimento. Tais conceitos fazem parte da entidade “role” proveniente do

framework BFO.
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Figura 12 – Entidade de papéis e cargos definida no Protégé

Fonte: Própria do autor

Muitas outras classes como estas existem estruturadas na ontologia, de modo a

abranger os processos que envolvem o domínio. Por meio da criação das entidades e do

relacionamento entre elas, através da articulação dos conceitos da DL dentro do framework

Protégé, obtivemos a primeira versão de um modelo formal computacional. O resultado desse

procedimento é um arquivo no formato OWL, estruturado em triplas RDF. Posteriormente,

buscamos na literatura e em bases de dados semânticas, outras ontologias relevantes para

reutilizar, com o objetivo de ampliar o conhecimento armazenado.

A fase de integração objetiva a possível reutilização de outras ontologias já existentes

para compor a ontologia em desenvolvimento. Um dos principais aspectos das ontologias,

enquanto artefatos computacionais, é a possibilidade de reúso de suas estruturas

(ABHISHEK; SINGH, 2016; TURCATEL, 2020). Dessa forma, o próprio framework Protégé

oferece a funcionalidade de importar conceitos provenientes de outras ontologias. A maioria

dos elementos de nossa ontologia computacional foram desenvolvidos no decorrer do presente

projeto e são frutos de uma extensa fase de aquisição de conhecimentos. Porém, conceitos

definidos e validados em outros sistemas externos também foram utilizados.

O objetivo da reutilização é oferecer maior integridade conceitual e completude ao

desenvolvimento, além de evitar o retrabalho na estruturação de elementos que já se
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encontram estruturados na web. Neste projeto, reutilizamos a Disease Ontology (INSTITUTE

FOR GENOME SCIENCES, 2021).

Essa ontologia faz uso do Sistema Unificado de Linguagem Médica (Unified Medical

Language System, UMLS) (NHI, 2021), do dicionário de termos clínicos SNOMED Clinical

Terms (SNOMED, 2022) e da Classificação Internacional de Doenças - 10ª Revisão (CID-10)

(ICD, 2019) para categorizar e especificar todas as doenças humanas. Apenas as entidades

referentes ao domínio de saúde mental foram reutilizadas.

A Disease Ontology foi desenvolvida para ser um repositório padrão de

conhecimentos referentes às doenças humanas, com o objetivo de fornecer à comunidade

biomédica descrições consistentes e reutilizáveis das características que compõem as

patologias que afetam o ser humano, oferecendo vocabulários médicos e descrições

fenotípicas. É resultado de um esforço colaborativo entre pesquisadores do Centro de

Medicina Genética da Northwestern University, e da Faculdade de Medicina da University of

Maryland (INSTITUTE FOR GENOME SCIENCES, 2021).

Na Figura 13, podemos observar a interface do website da Disease Ontology e a

categorização das doenças humanas, com destaque para a categoria de nosso interesse.

Figura 13 – Categorias da Disease Ontology

Fonte: Institute for Genome Sciences (2021)
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É importante lembrar que, para cada uma das classes pertencentes à superclasse

“disease of mental health”, existem extensas subdivisões que visam descrever todas as

doenças de cada categoria. Dessa forma, os ramos destacados na Figura 13 contém as

entidades de doenças de cada categoria e suas descrições, assim avaliamos e importamos tais

conteúdos para a entidade de nossa ontologia que se refere às categorias dos transtornos

mentais e comportamentais.

A Disease Ontology foi de grande importância para nosso desenvolvimento, mas o

grande diferencial da ontologia apresentada neste trabalho, frente às outras ontologias de

saúde mental já existentes, está no fato de que ela se aplica não somente à área clínica ou

biomédica da saúde mental, mas também relaciona esses elementos com aspectos e processos

gerenciais referentes ao dia a dia da rotina operacional da rede pública de atenção à saúde

mental.

Na etapa de implementação, o modelo formal é transformado em código-fonte para

que possa ser processável por máquinas. A codificação de nossa ontologia de saúde mental

também se deu através do framework Protégé versão 5.5.0, utilizando a linguagem OWL DL e

o modelo de dados RDF, com anotações semânticas em RDF-S. Para a definição de axiomas e

regras lógicas, necessárias para realizar inferência de conhecimentos, utilizamos a linguagem

SWRL.

Publicamos a ontologia na web e, através da Application Programming Interface

(API) da Apache Jena Fuseki e do software de gráficos semânticos GraphDB Ontotext,

configuramos e disponibilizamos uma interface para extração de conhecimentos através de

consultas SPARQL. Na seção de Resultados, a ferramenta concebida será detalhada na

íntegra.

Na fase de avaliação, foi preciso mensurar a qualidade da ontologia em si, no que se

refere à validação de suas funções. Uma das maneiras de se fazer isso é através de um motor

de inferência, como o HermiT Reasoner, desenvolvido pelo Knowledge Representation and

Reasoning Group (KRR) da University of Oxford. Tal aplicação processa o conhecimento

estruturado na ontologia e identifica possíveis inconsistências na estrutura de dados através do

cruzamento das informações provenientes das relações estabelecidas com os axiomas

definidos (KRR, 2019). Além disso, também é possível fazer essa avaliação através da

elaboração e realização de questões de competência, submetendo a ferramenta a essas
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perguntas, e analisando suas respostas (SHOAIP et al., 2020). Ambos os métodos foram

utilizados neste projeto.

Para auxiliar possíveis manutenções, a fase de documentação deve fornecer registros

úteis e detalhados sobre todo o desenvolvimento, facilitando ajustes e reutilizações da

ontologia criada. No decorrer de nosso desenvolvimento, alguns documentos foram sendo

criados para apoiar o fluxo organizado e eficiente das tarefas necessárias em cada etapa do

processo. A seguir, descrevemos os documentos gerados: Documento de requisitos

específicos de software; Descrição do produto informacional; Modelo conceitual; Diagrama

de casos de uso; Códigos-fonte OWL e RDF; Instrumentos de aquisição de conhecimento;

Diagramas de processos de negócio das unidades de saúde.

Toda documentação gerada pode ser encontrada integralmente no repositório digital

deste projeto, na plataforma de compartilhamento de códigos e software GitHub (GITHUB,

2022). Com mais de 10 milhões de projetos em repositórios git, o GitHub é uma das maiores

plataformas de compartilhamento de códigos-fonte da web, oferecendo a possibilidade de

participação colaborativa, inerente a repositórios de produtos digitais open-source (ZHAO et

al., 2019).

E finalmente, a etapa de manutenção constitui a realização de alterações, quando

necessárias, para que melhorias e correções possam ser contínuas, de forma que a ontologia

não fique ultrapassada em relação ao domínio de conhecimento que se propõe a representar

(TURCATEL, 2020).

O artefato computacional criado possui atualmente 3 versões, todas disponibilizadas

no Bioportal (BIOPORTAL, 2022). A versão mais atual é a 3.0 e encontra-se analisada e

indexada na web para consultas. Devido a grande interdisciplinaridade do domínio escolhido,

alterações foram sendo identificadas no decorrer do desenvolvimento do trabalho, gerando

novas versões durante o processo de criação. Mas a manutenção também ocorrerá

periodicamente mesmo após a finalização da ontologia, conforme surgirem novas demandas

por atualizações, inserções e remoções de conhecimentos.

A manutenção envolve o acompanhamento de bases de dados confiáveis,

principalmente das fontes de dados já citadas na fase de aquisição de conhecimentos. Todas as

novas versões serão incluídas no Bioportal e no GitHub, sendo possível também acessar

versões anteriores. É importante mencionar que, instituições de saúde, nacionais e

internacionais, podem fazer download da ontologia em qualquer uma de suas versões, instalar
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e configurar a API sugerida, e utilizar ou reutilizar a aplicação, possuindo ainda a liberdade de

realizar modificações localmente para adequar o artefato computacional a diferentes

realidades de saúde mental, sem que a versão oficial seja alterada.

Uma vez definida a ontologia, é possível utilizá-la como um repositório semântico.

Objetivamos então, popular esse repositório com dados públicos de acordo com nossas fontes

de dados oficiais de saúde mental. E criar um ponto de acesso SPARQL para execução de

consultas (queries) no conjunto de dados. Para concretizar esses objetivos, a seguir

apresentamos a descrição do ciclo de desenvolvimento do modelo estrutural da ontologia e de

um ambiente de software capaz de consumi-la.

4.6. Ciclo de Desenvolvimento da Ontologia

Nesta proposta, utilizamos técnicas validadas para conceber uma ferramenta capaz de

mapear e relacionar conceitos clínicos, biomédicos e gerenciais das RAPS, sendo possível

adaptá-la para o uso em diversos países com sistema de saúde semelhante ao sistema de saúde

brasileiro. Nomeada Mental Health Management Ontology (MHMO) (YAMADA et al., 2018;

YAMADA et al., 2020), nossa ontologia segue os padrões de desenvolvimento recomendados

pela W3C e pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). A Figura 14 ilustra

o ciclo de desenvolvimento da MHMO, de acordo com os princípios da engenharia de

ontologias e da Methontology.

Figura 14 – Ciclo de desenvolvimento de ontologias

Fonte: Adaptado de Breitman (2005); Da Costa Dias (2010); Aminu (2020)
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Conforme mencionado, este ciclo de desenvolvimento confere uma sólida validação

de cada etapa e prevê a atualização dinâmica das entidades que compõem a ferramenta, de

modo que a ontologia permaneça atualizada. A MHMO será detalhada na íntegra na seção de

Resultados desta tese. A seguir demonstramos o método de configuração de um ambiente

computacional para a utilização da ontologia.

4.7. Configuração do Ambiente de Dados Semânticos

Para que o conhecimento estruturado possa ser utilizado, reutizado ou consultado é

imprescindível, inicialmente, disponibilizá-lo publicamente online. Isso pode ser feito através

do uso de diversos tipos de webservices disponíveis na rede (ABHISHEK; SINGH, 2016;

FERNANDES, 2019). Dessa forma, após o desenvolvimento da MHMO, o produto

informacional no formato OWL, gerado localmente, foi carregado e disponibilizado na World

Wide Web (WWW).

Para a estruturação desse ambiente, a princípio, foi necessária a aquisição de um

domínio web e configuração de um servidor para armazenar os arquivos da ontologia e gerar

sua IRI. Após esse armazenamento, foi possível solicitar que outras aplicações online se

comunicassem com a aplicação para realizar tarefas de consulta, visualização, análise e

compartilhamento da aplicação.

Dessa forma, a ontologia encontra-se atualmente armazenada no domínio da MHMO

(YAMADA; ALVES, 2022a), sendo possível acessar seu código-fonte completo diretamente

pelo próprio navegador, através do arquivo XML carregado no servidor do domínio

(YAMADA; ALVES, 2022b). A Figura 15 apresenta todos os componentes da proposta e

como eles interagem entre si dentro do ambiente de dados semânticos.
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Figura 15 – Ambientes de dados semânticos

Fonte: Própria do autor

O motor de inferências configurado foi o Hermit Reasoner, conforme mencionado na

etapa de avaliação da engenharia de ontologias. Para fazer o upload dos arquivos da ontologia

no domínio web adquirido utilizamos a ferramenta FileZilla (FILEZILLA PROJECT, 2022).

Esse procedimento foi realizado através do protocolo de transferência de arquivos File

Transfer Protocol (FTP), conforme demonstramos na Figura 16.

Figura 16 – Carregamento da ontologia em ambiente online

Fonte: Própria do autor



76

Esse mesmo código-fonte também foi armazenado na plataforma GitHub, para o

versionamento dos arquivos do projeto, e no BioPortal, para facilitar seu acesso,

compartilhamento e reutilização (ZHAO et al., 2019).

Posteriormente, foi possível configurar APIs para se comunicarem com a ontologia,

elas se conectam diretamente com o código-fonte da ontologia definida na web através dos

identificadores URI e IRI, e geram interfaces configuráveis para realização de manipulações e

consultas no conjunto de dados. A Figura 17 demonstra a conexão da API Apache Jena

Fuseki com a ontologia e o carregamento de 2304 triplas de informações na aplicação.

Figura 17 – Conexão da ontologia com a API Apache Jena Fuseki

Fonte: Própria do autor

Após a conexão da ontologia com a API, foi possível extrair o conhecimento nela

armazenado e responder questões de competência para a área de saúde mental. Porém, para

uma visualização gráfica e amigável dessa funcionalidade, conectamos a MHMO também

com a API de um banco de dados gráfico disponível para triplas na web, o GraphDB

Ontotext.

Os bancos de dados de gráficos semânticos, também conhecidos como triplestores

RDF, fornecem uma infraestrutura central para que soluções de modelagem, integração e

consulta possam ser publicadas na rede, exploradas e consumidas por empresas, organizações

e instituições acadêmicas. Para configurar o banco de dados gráfico, através da aplicação

GraphDB Ontotext, fizemos download, instalamos, e executamos a aplicação em um servidor

local (localhost porta 7200). Dessa forma, apesar do servidor ser executado localmente, essa

configuração pode ser extrapolada para um servidor web (web server).
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Posteriormente, criamos um repositório de dados nessa aplicação instalada, nomeamos

nosso repositório de “Mental-Health” e realizamos a importação da ontologia para o banco de

dados de gráfico, selecionando o arquivo formato OWL e informando seu endereço IRI,

conforme destacado na Figura 18.

Figura 18 – Importação da MHMO na aplicação GraphDB Ontotext

Fonte: Própria do autor

Assim, a aplicação gráfica gera e nos disponibiliza um terminal SPARQL para

realização de consultas personalizadas no repositório semântico. Através desse terminal,

podemos realizar extrações de conhecimentos. A Figura 19 exibe a interface de consultas

(queries) dessa ferramenta.

Figura 19 – Interface de consulta SPARQL na GraphDB Ontotext

Fonte: Própria do autor

A consulta apresentada como exemplo na Figura 19 solicita ao sistema que elenque as

entidades relacionadas à documentação necessária para internação de um paciente psiquiátrico
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em um hospital de alta complexidade da RAPS do DRS XIII. Dessa forma, submetemos o

software desenvolvido à fase de obtenção de respostas para essas perguntas através de

mecanismos de extração de conhecimentos. Tais experimentos são realizados para validar o

desenvolvimento de ferramentas semânticas (DA COSTA DIAS, 2010; KONOPKA 2015;

YOSHIURA, 2020). A seguir apresentamos os resultados desses experimentos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, apresentamos os principais achados do estudo, a ontologia computacional

de domínio para saúde mental construída, os demais produtos de software desenvolvidos, as

extrações de conhecimentos realizadas, a demonstração de como essas tecnologias podem ser

manuseadas para dar suporte a integração, análise e disponibilização de dados de saúde

mental na região de interesse. E por fim, as publicações científicas resultantes deste trabalho.

5.1. Mental Health Management Ontology

O pilar de toda interdisciplinaridade deste trabalho encontra-se no desenvolvimento e

publicação da ontologia de domínio para a saúde mental, denominada Mental Health

Management Ontology (MHMO), e do ambiente computacional semântico para sua

utilização. Uma série de testes foi realizada para demonstrar o funcionamento eficaz desse

artefato computacional. Os experimentos se concentraram em elucidar fatos sobre transtornos

mentais, sintomas, tratamentos, recomendações de prevenção, medicamentos e efeitos

colaterais esperados, tipos de profissionais de saúde disponíveis, processos gerenciais da rede

de saúde e tipos de unidades de saúde. De acordo com a OMS, essas informações são de

grande importância para decisões clínicas e gerenciais dentro das redes de saúde (WHO,

2019a; WHO, 2019b).

Para isso, todos os transtornos mentais e comportamentais, segundo o padrão CID-10

(ICD, 2019), foram mapeados na MHMO, com informações agregadas provenientes do

DSM-5-TR (APA, 2022), do SNOMED Clinical Terms (SNOMED, 2022) e do manual da

OMS “Comprehensive mental health action plan 2013-2030” (WHO, 2019a). A Figura 20,

divida em (a), (b) e (c), exibe essa estruturação dentro do Protégé.



79

Figura 20 – Classe MentalDisorder (a) Figura 20 – Classe MentalDisorder (b)

Fonte: Própria do autor Fonte: Própria do autor

Figura 20 – Classe MentalDisorder (c)

Fonte: Própria do autor
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Esse mesmo mapeamento foi realizado para todos os conceitos e processos que

envolvem o domínio de interesse, fornecendo uma terminologia padronizada para descrever

conteúdos e axiomas utilizando elementos semânticos e conectivos lógicos. Quando essas

definições são combinadas com fatos, elas permitem que outros fatos, que são

necessariamente verdadeiros, sejam inferidos (SELVARAJ; CHOI, 2019).

Devido a utilização da abordagem RDF, representamos os dados de maneira

estruturada, flexível e personalizada. E através da utilização da OWL, descrevemos

formalmente a semântica das classes e propriedades utilizadas. Conforme mencionado, a

ontologia publicada na web foi armazenada no domínio do website da MHMO (YAMADA;

ALVES, 2022a), e sua documentação e código-fonte podem ser conferidos na íntegra através

dos seguintes ambientes digitais: Bioportal (BIOPORTAL, 2022); GitHub (GITHUB, 2022);

MHMO Website (YAMADA; ALVES, 2022a); e MHMO Source code (YAMADA; ALVES,

2022b).

Dessa forma, a MHMO pode ser consumida por pessoas, máquinas, banco de dados e

aplicações web em geral. Tal artefato computacional compreende 373 classes, 52 relações

entre essas classes, 100 indivíduos e sua profundidade máxima é 9. A Figura 21 apresenta as

informações indexadas no portal BioPortal e a Figura 22 exibe o repositório git da MHMO,

onde toda documentação e versionamento do projeto podem ser encontradas.

Figura 21 – Métricas da MHMO no Bioportal

Fonte: Própria do autor
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Figura 22 – Repositório de versionamento da MHMO

Fonte: Própria do autor

Além disso, todas as informações e os desenvolvimentos realizados estão

centralizados e disponibilizados no website desenvolvido para a MHMO (YAMADA;

ALVES, 2022a). Para sua construção adotamos as boas práticas de design para web,

taxonomia, usabilidade e experiência de usuários, com estrutura amigável e multilíngüe,

adaptada para computadores e dispositivos móveis (W3C, 2015; W3C, 2021).

As Figuras 23, 24 e 25 apresentam a página inicial desse desenvolvimento. Exibindo,

respectivamente, os menus que contém as ferramentas para acesso, a descrição dos

vocabulários utilizados, e uma página onde é possível acessar Widgets, disponibilizados via

API do Bioportal, que fornecem funcionalidades específicas para utilização da MHMO.
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Figura 23 – Página inicial do website da MHMO

Fonte: Própria do autor

Figura 24 – Descrição de vocabulários no website da MHMO

Fonte: Própria do autor
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Figura 25 – Widgets disponíveis no website da MHMO

Fonte: Própria do autor

Assim é possível acessar todas as funcionalidades desenvolvidas para o domínio de

saúde mental. Os conceitos da MHMO são descritos em língua inglesa com anotações

semânticas em língua portuguesa, elucidando termos traduzidos mas que possuem um

significado específico no contexto brasileiro. Por exemplo, o termo descrito em língua inglesa

como “Health Unique System” é atrelado a uma anotação semântica definida em língua

portuguesa que o relaciona ao conceito brasileiro de Sistema Único de Saúde, ou

simplesmente SUS, carregando consigo toda semântica relacionada a esse termo.

Seguindo protocolos de comunicação internacional, utilizamos essa ferramenta para

realizar extração de conhecimentos validados para o domínio de saúde mental e também para

responder às questões de competência estabelecidas.

5.2. Extração de Conhecimento Biomédico

Mesmo em um ambiente clínico apoiado pelo uso de sistemas de informação

tradicionais e prontuários médicos eletrônicos, a taxa de erros médicos ainda pode chegar a

24,4% (SANCHES et al., 2011). Nesse sentido, as ontologias computacionais são

apresentadas como uma extensão desses sistemas tradicionais, oferecendo maneiras adicionais

de estruturar informações de maneira semântica para inferir e disponibilizar conhecimento

baseado em evidências (SELVARAJ; CHOI, 2019).

Para exemplificar a utilização desses recursos, nesta seção, escolhemos a depressão

como o distúrbio alvo. Esse transtorno mental foi selecionado devido à sua alta tendência de
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impacto social e econômico (WHO, 2019b). Dessa forma, relacionamos esse conceito com o

conhecimento sobre ele armazenado. Na função Property Assertions do software Protégé

utilizamos os relacionamentos criados para vincular as classes com suas respectivas

instâncias, para finalmente executarmos consultas SPARQL e extrair o conhecimento

desejado.

A Figura 26 demonstra como a extração de conhecimento é feita através de uma

consulta SPARQL. Neste caso, o algoritmo procura pelos sintomas mais comuns relacionados

ao conceito de depressão. As imagens relacionadas aos processos de consulta SPARQL foram

geradas com a ferramenta GraphDB Ontotext, que exibe o código da consulta na parte

superior da imagem e a representação gráfica dos resultados da consulta na parte inferior.

Figura 26 – Consulta SPARQL: Sintomas mais comuns da depressão

Fonte: Própria do autor

Podemos observar que o conjunto de resultados (Result set) fornece informações

relevantes e úteis para a tomada de decisão clínica e gerencial, pois o conhecimento
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estruturado dos sintomas mais frequentes apresentados por pacientes depressivos proporciona

ao profissional de saúde mental uma base comum e consistente de conhecimento para auxiliar

o diagnóstico preciso do transtorno mental. E consequentemente, tornar mais eficiente o

redirecionamento do paciente dentro da rede de saúde, para a realização do tratamento mais

adequado (KARYOTAKI et al., 2016).

Para que o profissional de saúde mental possa diagnosticar um caso de depressão, o

paciente deve apresentar pelo menos 5 dos sintomas exibidos na Figura 26 todos os dias, ou

quase todos, no intervalo de tempo de 2 semanas, sendo que um desses sintomas deve ser

obrigatoriamente tristeza persistente ou falta de interesse (APA, 2022).

O conhecimento científico comum sobre os tipos de tratamentos mais recomendados

para cada transtorno mental também é de grande importância, e deve ser mapeado através de

sistemas de informação para auxiliar uma decisões médicas (WHO, 2019a; WHO, 2019b).

Portanto, as entidades referentes aos diferentes tipos de tratamentos para os distúrbios de

natureza mental também são estruturados na MHMO.

A Figura 27, gerada através do plugin OntoGraf do framework Protégé, apresenta e

hierarquização gráfica de variadas classes de tratamentos associados especificamente à

depressão, segundo o DSM-5-TR (APA, 2022). A padronização desse tipo de informação

evita inconsistências no compartilhamento de dados entre diferentes serviços de saúde

(DELFINI; MIYOSHI; ALVES, 2015; MANZOOR et al., 2015; NARAYANASAMY et al.,

2022).

Figura 27 – Estrutura hierárquica de tratamentos para depressão

Fonte: Própria do autor
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Cada um desses tipos de tratamentos possuem suas características específicas. A

Terapia Farmacológica, por exemplo, faz uso de medicações, como drogas psicoativas, que

podem causar efeitos colaterais aos pacientes submetidos a tal tratamento. Considerando esse

exemplo, sabemos que o conhecimento estruturado sobre as consequências da recomendação

de drogas psicoativas também deve ser mapeado através SIS (WHO, 2019a). Visto que, em

média, 38% dos pacientes que já tomaram medicamentos antidepressivos, experimentaram

pelo menos um dos efeitos colaterais dessa droga (CASCADE, 2009).

Considerando que esses efeitos colaterais são prejudiciais à saúde no longo prazo

(KARYOTAKI et al., 2016), o profissional de saúde deve ter à sua disposição uma base

padronizada de informações com os possíveis efeitos colaterais relacionados a cada classe de

droga psicoativa. A Figura 28 demonstra uma consulta desse tipo, evidenciando os principais

efeitos colaterais relacionados ao uso dos medicamentos, selecionando especificamente a

categoria de antidepressivos (APA, 2022).

Figura 28 – Consulta SPARQL: Efeitos colaterais de antidepressivos

Fonte: Própria do autor
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É importante destacar que essa ferramenta oferece margem para futuras atualizações

de classes, termos, propriedades e relações, conforme novas evidências científicas surgem.

Visto que, uma ontologia deve representar a realidade de um domínio, e considerando a

mutabilidade dessa realidade, a ontologia também deve oferecer margem e planejamento para

alterações (ABHISHEK; SINGH, 2016; SHABAN-NEJAD et al., 2017).

Considerando os já citados os efeitos colaterais causados   pelo uso contínuo de

medicamentos psicoativos, e a crescente demanda por tratamentos e serviços da área de saúde

mental (CASTRO, 2015), as políticas públicas de saúde são essenciais e devem promover a

prevenção de doenças na população, evitando problemas sociais e gastos públicos adicionais

com recursos e serviços de saúde de alta complexidade (CASCADE, 2009).

Portanto, nosso modelo de dados também pode exibir recomendações de prevenção

para transtornos mentais. A Figura 29 mostra o resultado desse tipo de consulta, ainda

considerando a depressão como distúrbio alvo.

Figura 29 – Consulta SPARQL: Métodos de prevenção da depressão

Fonte: Própria do autor
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Além disso, uma ferramenta semântica deve minimizar qualquer tipo de ambiguidade

ou subjetividade em relação à representação do conhecimento (WILLNER et al., 2015;

YOSHIURA et al., 2018). Dessa forma, muitos outros recursos podem ser utilizados   para

complementar as informações armazenadas nesse tipo de aplicação. Podemos usar anotações

semânticas, provenientes do modelo de dados RDF-Schema (RDF-S), para relacionar

conceitos de nosso vocabulário estruturado com outras informações validadas presentes na

web.

Por exemplo, o conceito “GoodSleeping”, apresentado como um aspecto preventivo

no conjunto de resultados da Figura 29, pode trazer subjetividade sobre quanto seria o tempo

ideal de sono diário para cada indivíduo. Portanto, podemos criar anotações semânticas para

esse conceito e relacioná-lo com informações provenientes de outras páginas web ou

ontologias disponíveis online (SHABAN-NEJAD et al., 2017). Nesse caso, utilizamos o

website da National Sleep Foundation (NSF, 2021) para integrar informações adicionais ao

conceito “GoodSleeping”, destacando assim as recomendações de horas de sono para cada

faixa etária.

Nesta seção, especificamente, apresentamos alguns recursos e resultados de consultas

relacionadas aos conceitos clínicos e biomédicos estruturados na ferramenta desenvolvida,

tomando a depressão como transtorno alvo para as consultas. Porém, podemos extrapolar esse

procedimento para qualquer outro transtorno mental, ou até para elucidação de processos e

evidências relacionadas às atividades gerenciais da rede de saúde. A seguir, demonstramos o

mapeamento e a extração de conhecimentos envolvendo a parte gerencial de saúde mental da

RAPS de Ribeirão Preto, e como essas atividades podem trazer melhores desfechos para

pacientes em tratamentos de transtornos mentais e comportamentais.

5.3. Extração de Conhecimento Gerencial

A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação coordenada pelo Ministério da Saúde

do Brasil para elaboração de estratégias de atendimento integral, universal e igualitário para

pessoas que sofrem de transtornos mentais e/ou comportamentais, incluindo pessoas com

quadro grave de uso e dependência de substâncias psicoativas. Dessa forma, a RAPS

estabelece diversos pontos de atenção e acesso para pessoas com diferentes tipos de

transtornos mentais, abrangendo diferentes graus de complexidade através de unidades de
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saúde que integram o SUS (BRASIL, 2014; MACEDO et al., 2017; DOS SANTOS; KUHN,

2021).

Entre esses serviços temos Unidades Básicas de Saúde (UBS), CAPS, Serviços de

Urgência e Emergência, Serviços Residenciais Terapêuticos, Unidades de Acolhimento,

Ambulatórios Multiprofissionais de Saúde Mental, Comunidades Terapêuticas, Hospitais

Gerais, Hospitais Psiquiátricos, entre outros tipos de unidades de saúde (BRASIL, 2022).

Assim, o fluxo de pacientes pela RAPS representa um processo complexo em termos

de logística, visto a diversidade de diagnósticos possíveis para transtornos mentais e a

variedade de tipos de tratamentos oferecidos em todos os níveis de complexidade. Deve-se

considerar também a disponibilidade de profissionais de saúde necessários para a realização

de cada tipo de procedimento, além de outros recursos, como leitos e aparelhos médicos

hospitalares (BRASIL, 2022).

Para controlar esse fluxo, o sistema de referência e contrarreferência foi adotado pelo

SUS, de forma que o paciente deve ser encaminhado sempre ao serviço que cobrirá sua

necessidade e demanda, e durante seu tratamento ele poderá passar por variadas unidades de

saúde, de variados níveis de complexidade, se necessário (BRASIL, 2014; BRASIL, 2022).

Portanto, a Figura 30 apresenta a estruturação hierárquica dos serviços de saúde que

compõem a RAPS do DRS XIII na MHMO, através de um grafo gerado pelo plugin

OntoGraf. Os dados são provenientes do Ministério da Saúde do Brasil e da Secretaria de

Saúde do Estado de São Paulo (BRASIL, 2014; DE LIMA et al., 2022).
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Figura 30 – Grafo de tipos de unidades de saúde da RAPS

Fonte: Própria do autor

Porém mesmo com essa estruturação, estudos mostram que, no Brasil, muitos

encaminhamentos não correspondem ao esperado dentro do sistema da rede de saúde. Existem

falhas nos processos de direcionamento e redirecionamento, e tais problemas podem levar

pacientes a abandonarem seus tratamentos, gerando altos índices de evasão e também de

readmissão dentro do SUS, resultando em altos custos sociais (DOS SANTOS; KUHN,

2021).

Assim, a MHMO possui estruturado o fluxo adequado do paciente pela rede de saúde.

A aplicação pode ser utilizada para armazenar, extrair e inferir conhecimentos relacionados ao

encaminhamento mais apropriado de um paciente dentro de uma RAPS.

Sabemos que os CAPS, em suas diferentes modalidades, são unidades estratégicas de

atenção em saúde mental dentro da RAPS, e que o encaminhamento correto de pacientes por

essas unidades produz melhores desfechos clínicos (BRASIL, 2014; YOSHIURA, 2020).

Portanto, a Figura 31 exemplifica a extração de conhecimento gerado a partir de uma consulta

personalizada sobre como as demais unidades da rede de saúde se conectam com os CAPS, e

quais as opções de encaminhamento de pacientes, tanto para referência quanto para

contrarreferência, uma vez que o paciente está sendo atendido em um CAPS. Novamente,

utilizamos dados do Ministério da Saúde do Brasil como base para esse tipo de processamento

(BRASIL, 2014; BRASIL, 2022).
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Figura 31 – Consulta SPARQL: Mapeamento de referência e contrarreferência

Fonte: Própria do autor

Na Figura 31, podemos observar que os CAPS podem encaminhar pacientes para

unidades de saúde de maior complexidade, como hospitais psiquiátricos e hospitais gerais, e

também podem receber pacientes provenientes de unidades de saúde de menor complexidade

que compõem a Atenção Básica do SUS. O primeiro processo citado é representado, neste

esquema, pelas situações em que as flechas saem da entidade central e vão em direção às

entidades que simbolizam as unidades de maior complexidade. Enquanto o segundo processo

é representado através do cenário em que flechas que saem das entidades periféricas e vão em

direção à entidade central “CAPS”.

As mesmas informações podem ser visualizadas em forma de tabela, como

demonstramos na Tabela 3, onde a primeira e a segunda coluna são interligadas pelo

predicado “canForwardTo”, representando o processo de encaminhamento de pacientes da
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unidade contida na coluna com cabeçalho HealthUnit01 para a unidade contida na coluna com

o cabeçalho HealthUnit02.

Tabela 3 – Mapeamento de referência e contrarreferência

Fonte: Própria do autor

Além disso, estudos mostram que procedimentos burocráticos são fatores que

influenciam diretamente a qualidade do atendimento e do serviço, e consequentemente a

satisfação do paciente (YOSHIURA, 2020). No Brasil, esses procedimentos não são claros e

transparentes, o que leva uma porcentagem dos pacientes a desistirem de seus tratamentos

(DE LIMA et al., 2021). Dessa forma, a MHMO pode servir também como uma base de

conhecimento comum para a consulta, por exemplo, das documentações necessárias

relacionadas a cada tipo de procedimento médico dentro de uma unidade de saúde mental.

Para demonstrar essa funcionalidade, podemos estabelecer como exemplo o processo

de internação hospitalar de um paciente com transtorno mental em um hospital psiquiátrico de

alta complexidade. A Figura 32 representa a associação semântica do processo de internação

hospitalar com a documentação necessária para que ele ocorra. Estes dados foram coletados

através de um mapeamento de processos gerenciais em um hospital terciário da região do

DRS XIII, estudo conduzido pelo LIS da FMRP/USP (DE LIMA et al., 2021).
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Figura 32 – Consulta SPARQL: Documentação para internação psiquiátrica

Fonte: Própria do autor

No caso desse hospital especificamente, podemos constatar que para que a internação

psiquiátrica ocorra efetivamente, alguns documentos são solicitados como requisitos:

Solicitação de internação, Prontuário médico do paciente, Documento de identificação do

paciente, Documento de admissão, Relação de pertences, Formulário do censo e Autorização

médica da internação. Cada documento pode ainda ser associado na ontologia à pessoa/cargo

que deve preenchê-lo, seja próprio paciente, médico, enfermeiro, ou gestor.

Dessa forma, a principal inovação, e ponto forte deste estudo, está no fato da

ferramenta desenvolvida abranger tanto aspectos clínicos/biomédicos da área de interesse,

quanto aspectos operacionais e gerenciais da RAPS. Diferentemente de outros artefatos

encontrados na literatura, que tratam somente da parte clínica/biomédica do domínio de saúde

mental, esse modelo permite o alinhamento entre os sistemas de informação, as estratégias da

rede pública de saúde e a rotina operacional das unidades que compõem a rede.
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Além da capacidade de extração do conhecimento estruturado, a MHMO também

pode ser utilizada para inferir novos conhecimentos, caso certas condições sejam satisfeitas.

Na seção seguinte demonstramos essa funcionalidade.

5.4. Inferência de Conhecimentos

Esta seção se baseia no desenvolvimento e uso de axiomas e regras lógicas com o

objetivo de estabelecer parâmetros para que seja possível inferir conhecimentos relevantes

para o domínio da saúde mental. Para isso, a linguagem SWRL foi utilizada. As regras lógicas

propostas são na forma de afirmações condicionais, que são necessariamente verdadeiras caso

certas condições sejam satisfeitas.

Para demonstrar essa funcionalidade, escolhemos a esquizofrenia como distúrbio alvo.

Esta escolha se justifica pelo alto índice de diagnósticos desse transtorno dentro das RAPS

brasileiras (SILVA et al., 2019). E também por sua importância no contexto mundial, visto

que esse tipo de transtorno mental acomete mais de 21 milhões de pessoas em todo mundo

(KAMIMURA; RIGO, 2017).

A esquizofrenia pode se apresentar de formas variadas, o que torna o processo de

identificar seus sinais e sintomas, na fase inicial da doença, uma tarefa não trivial (PFIZER,

2019). Portanto, os principais sintomas devem ser considerados e estas informações devem

estar disponíveis para a tomada de decisão clínica e gerencial nas unidades de saúde mental, o

que melhora a precisão dos diagnósticos realizados e, consequentemente, o redirecionamento

do paciente ao serviço de saúde mais adequado à complexidade de seu caso (WHO, 2019a).

Os principais sintomas conhecidos para identificação do diagnóstico são: delírios,

alucinações, alterações da afetividade, dificuldade de concentração, desconfiança excessiva,

indiferença, falta de motivação, dificuldade para dormir e humor deprimido (PFIZER, 2019;

APA, 2022). A Figura 33, representa o resultado do diagnóstico inferido pelo raciocinador

caso um paciente apresente as condições citadas.

Lembrando que o resultado inferido pelo racionador não deve ser considerado um

diagnóstico definitivo sem a avaliação e o acompanhamento do caso por parte de um

profissional de saúde. Esse tipo de funcionalidade visa fornecer subsídios e evidências úteis

para auxiliar o profissional de saúde a tomar decisões.
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Figura 33 – Inferência do diagnóstico de esquizofrenia de acordo com os sintomas

Fonte: Própria do autor

A inferência demonstrada na Figura 33 foi realizada utilizando o seguinte código-fonte

em linguagem SWRL:

Patient(?p) ^ hasDelirium(?p, true) ^ hasHallucinations (?p, true) ^ hasAffectivityChanges (?p, true) ^
hasDifficultyConcentrating (?p, true) ^ hasExcessiveDistrust  (?p, true) ^ hasIndifference (?p, true) ^
hasLackOfMotivation (?p, true) ^ hasDifficultySleeping (?p, true)  ^ hasDepressedMood (?p, true)  ->

diagnosed(?p, Schizophrenia)

Sabemos também que se o diagnóstico de esquizofrenia é confirmado, o paciente deve

ser encaminhado para tratamentos específicos, como tratamento medicamentoso e/ou

tratamento psicossocial (PFIZER, 2019; APA, 2022), tal situação também pode ser inferida

pelo raciocinador e é representada pela Figura 34. E se o tratamento é medicamentoso ele

normalmente deve envolver fármacos, como antidepressivos e medicamentos para alívio de

tremores (PFIZER, 2019), tal situação é apontada pelo raciocinador na Figura 35.
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Figura 34 – Inferência de tipos de tratamentos de acordo com diagnóstico

Fonte: Própria do autor

A inferência demonstrada na Figura 34 foi realizada utilizando o seguinte código-fonte

em linguagem SWRL:

Patient (?p) ^ hasSchizophrenia (?p, true) -> receives (?p, PharmacologicalTreatment) ^ receives (?p,
Psychotherapy)

Figura 35 – Inferência de tipos de medicamentos de acordo com tratamento

Fonte: Própria do autor
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A inferência demonstrada na Figura 35 foi realizada utilizando o seguinte código-fonte

em linguagem SWRL:

Patient (?p) ^ receivesPharmacologicalTreatment (?p, true) -> takes (?p, AntiDepressant) ^ takes (?p,
AntiTremor)

Toda estrutura semântica da ontologia foi construída através de uma extensa fase de

aquisição de conhecimento sobre saúde mental no Brasil e no mundo. Porém, a grande

dificuldade, e limitação deste estudo, se deu na etapa de conexão de vocabulários que

representam conceitos que se relacionam com a saúde mental mas que não são

próprios/nativos dessa área. Por exemplo, na descrição das entidades referentes às drogas

psicoativas, que abrangem conceitos provenientes da área farmacêutica.

Portanto, ainda é possível relacionar as entidades de drogas psicoativas, elencadas em

nossa ontologia, com entidades originárias de outras ontologias da área farmacêutica,

fornecendo então uma descrição mais técnica e detalhada sobre cada tipo de medicamento e

suas características. O mesmo pode ocorrer para conceitos específicos da área de nutrição que

existem na MHMO, e que podem ser relacionados com entidades de outras ontologias

específicas do domínio de nutrição, para fornecer a descrição mais detalhada de um conceito

ou relação, proporcionando assim estruturas altamente expressivas, dinâmicas e informativas.

Assim, a MHMO ainda pode ser aperfeiçoada, é possível realizar a inserção de

variados tipos de conhecimentos e relações provenientes de outros domínios, mas que

complementam a área de saúde mental, aumentando assim a completude da ferramenta. Dessa

forma, não há limites para o conhecimento armazenado neste modelo ontológico. E da mesma

maneira que utilizamos outras ontologias para importar conceitos para a MHMO, nossa

ontologia também pode ser usada para suprir demandas de outros projetos, evitando

retrabalhos altamente custosos em termos de aquisição de conhecimento. E dessa maneira,

contribuir para futuros avanços na área.

Outro aprimoramento previsto é a atualização das entidades que descrevem

transtornos mentais e que sofreram alterações pela nova Classificação Internacional de

Doenças - 11ª Revisão (CID-11), (ICD, 2021). Tal transição representa um desafio para os

SIS e serviços de saúde brasileiros em geral, que desde 1996 utilizam o CID-10 e precisarão

se adaptar ao novo modelo. Outra preocupação importante é em relação a continuidade dos
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registros destes SIS como, por exemplo, os registros de mortalidade, que em alguns casos

poderão ter seus códigos alterados (GALVÃO; RICARTE, 2021).

E essa parece ser uma tendência global, visto que a Disease Ontology, utilizada em

muitos países, e reutilizada na MHMO, também descreve seus conceitos ainda de acordo com

o CID-10 (INSTITUTE FOR GENOME SCIENCES, 2021). Dessa forma, como o

vocabulário das entidades de transtornos mentais da MHMO é importado da Disease

Ontology, precisamos apenas adaptar os métodos de importação quando a mesma for

atualizada, ou alterar a fonte. Também planejamos criar uma entidade na MHMO para o

armazenamento de conceitos ultrapassados, visando não perder informações terminológicas

que podem ser utilizadas para validar e mapear alterações em registros de saúde.

Tais estruturas de conhecimento também podem ser visualizadas graficamente através

de um navegador. Para oferecer essa navegabilidade, configuramos um serviço web interativo.

5.5. Visualização Interativa

A configuração desta funcionalidade se deu através do web service WebVOWL

(versão 1.1.7), que se conecta diretamente ao arquivo OWL da ontologia através da IRI

atribuída a ela na web. Assim, é possível acessar a visualização gráfica interativa gerada, essa

funcionalidade está disponível no menu principal do website da MHMO (YAMADA; ALVES,

2022a), selecionando a opção Visual Data Web. A Figura 36 exibe todo repositório semântico

organizado em triplas, navegável através da representação interativa configurada no web

service e as Figuras 37 e 38 demonstram ramos dessa visualização interativa que representam

transtornos mentais e seus variados tipos de manifestação, conforme terminologias utilizadas.
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Figura 36 – Visualização interativa do repositório semântico

Fonte: Própria do autor

Figura 37 – Visualização interativa de transtornos relacionados ao sono

Fonte: Própria do autor
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Figura 38 – Visualização interativa de transtornos cognitivos

Fonte: Própria do autor

A demonstração exibida através das Figuras 37 e 38 contém respectivamente as

classes “SleepDisorder” e “CognitiveDisorder”, além de suas subclasses, que representam os

diferentes tipos de cada distúrbio. Tais subclasses ainda podem se ramificar e gerar novos

níveis de subclasses se necessário. Assim, é possível navegar por todas as classes e subclasses

de todos os transtornos mentais e comportamentais mapeados, assim como por seus

relacionamentos com outras classes, de acordo com as fontes oficiais de saúde citadas.

Nessa aplicação web a estrutura completa da MHMO pode ser exportada nos

formatos: JavaScript Object Notation (JSON), Scalable Vectorial Graphics (SVG), LaTex

(TeX) e Tera Term Macro (TTL), permitindo assim sua incorporação em outros SIS. Todas as

informações do website da MHMO, assim como os dados de seus usuários, são protegidas

pelo certificado digital Secure Sockets Layer (SSL), que autentica a identidade do endereço

web e possibilita uma conexão segura e criptografada (ZARATE, 2021).

Assim, de maneira geral, criamos um modelo, considerado um framework, capaz de

promover processos detalhados de aquisição e implementação do conhecimento estruturado
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de forma legível e processável por máquinas, através de raciocinadores de inferência.

Disponibilizando também um repositório semântico e um ambiente de consultas ao conjunto

de dados.

5.6. Framework Semântico

Portanto, o framework desenvolvido, baseado nas tecnologias e padrões da WS, pode

ser replicado para outras doenças e também para outras regiões ou países, respeitando as

devidas adaptações necessárias para cada contexto. Sua estrutura permite que o conhecimento

seja utilizado para compor todas as etapas do projeto de software, desde sua concepção até

sua utilização. No caso apresentado nesta tese, a MHMO é a base do modelo, porém outras

ontologias computacionais já existentes, disponibilizadas no BioPortal ou em outros portais

web de ontologias computacionais, podem ser utilizadas para compor o conhecimento

necessário para uso do framework em outros domínios do conhecimento.

O repositório semântico desenvolvido a partir da combinação das tecnologias RDF e

OWL permite que qualquer organização, instituição ou empresa possa adaptá-lo e populá-lo

com seus próprios dados brutos, gerando a inferência de conhecimentos necessária para que

fenômenos possivelmente ainda desconhecidos possam ser identificados, proporcionado

inteligência computacional baseada em evidência para que as decisões e os processos possam

ser mais eficientes gerando benefícios para seus usuários, pacientes ou clientes.

O raciocinador configurado é essencial para a execução de tais processos, visto que ele

realiza todo processamento semântico dentro da plataforma, tarefa essa necessária para

transformar os dados brutos populados dentro do repositório semântico organizado em triplas

em conhecimento relevante inferido. E o ambiente de dados semânticos deve ser utilizado

para configuração e disponibilização do terminal de consultas e visualização de dados,

essencial para que o conhecimento inferido possa ser utilizado de maneira prática.

Tais resultados geraram publicações de artigos científicos em periódicos

internacionais, um capítulo de livro publicado e uma apresentação de trabalho em

conferência, também internacional.
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5.7. Publicações Científicas

Trabalhos científicos foram desenvolvidos e publicados com os resultados desta tese,

estes estudos estão descritos a seguir, os artigos completos estão disponíveis ao final desta

tese, como apêndices.

● “Proposal of an ontology for Mental Health Management in Brazil” (YAMADA et al.,

2018) (APÊNDICE A).

Esse trabalho foi submetido, aceito e publicado no periódico Procedia Computer

Science, e apresentado presencialmente na edição de 2018 do evento International Conference

on Health and Social Care Information Systems and Technologies - HCist, em Lisboa,

Portugal. O certificado de apresentação em conferência internacional se encontra na seção de

anexos desta tese (ANEXO A).

● “A semantic framework for representing mental health through indicators”

(YAMADA et al., 2019) (APÊNDICE B).

Esse trabalho também foi submetido, aceito e publicado no periódico Procedia

Computer Science. O evento de 2019 do HCist ocorreu em Sousse, Tunísia. E a apresentação

desse artigo nessa conferência foi realizada pelo co-autor Rui Pedro Charters Lopes Rijo, em

18 de Outubro de 2019.

● “Ontology-Based Inference for Supporting Clinical Decisions in Mental Health”

(YAMADA et al., 2020) (APÊNDICE  C).

Esse trabalho foi submetido, aceito e publicado, pela editora Springer, como capítulo

do livro Lecture Notes in Computer Science (volume 12140). Esse trabalho seria apresentado

no evento International Conference on Computational Science - ICCS 2020, que ocorreria na

cidade de Amsterdã, Holanda, porém o evento não pôde ser realizado devido a pandemia de

COVID-19.
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● “Mental Health Management Ontology: Supporting Semantic Interoperability in a

Mental Health Public Network” (YAMADA; ALVES , 2022c) (APÊNDICE  D).

Esse último artigo foi elaborado e submetido à revista Journal of Medical Internet

Research (JMIR), que possui grande influência na área de informática médica, sendo a

principal revista revisada por pares para os domínios de medicina digital e saúde na era da

internet (JMIR, 2022). Seu preprint encontra-se disponível (YAMADA; ALVES , 2022c).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, este trabalho se apresenta para suprir uma demanda existente e crescente de

informações de qualidade para a área da saúde mental em uma rede pública de saúde

brasileira, podendo ser também adaptado e utilizado em outros países ou regiões com sistemas

de saúde semelhantes. Conforme preconizado pela OMS, ferramentas computacionais

baseadas em conhecimento devem auxiliar na elucidação de fatos relacionados à saúde

pública e prover informações para que os serviços possam realizar as intervenções necessárias

e os procedimentos mais adequados para cada situação, desde o atendimento até a

estabilização do paciente.

Assim, é possível fornecer informações contextualizadas para apoiar o processo de

tomada de decisão pública e o planejamento na área de saúde mental. De forma que as

estratégias e políticas públicas elaboradas nessa esfera possam ser aprimoradas

constantemente e adequadas ao cenário social em que são inseridas, aumentando portanto a

eficiência e a eficácia dos serviços de saúde mental oferecidos pela rede. Além disso, a

tomada de decisão baseada em evidências gera economia de recursos públicos, melhores

desfechos de tratamentos e maior satisfação do paciente.

A MHMO juntamente com o arcabouço para sua utilização constituem nossa

plataforma baseada em conhecimento desenvolvida conforme padrões e tecnologias

recomendadas pela W3C. Essa estrutura pode ser utilizada para auxiliar processos de

integração, análise e visualização de dados em uma rede pública de atenção à saúde mental.

A capacidade de suporte à integração permite que diferentes unidades de saúde da rede

possam utilizar essa estrutura comum de conhecimento para o trabalho transparente,

articulado e em conjunto. Para auxílio à análise dos dados de saúde mental, a ferramenta
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desenvolvida oferece margem para o manejo das informações de acordo com a necessidade

informacional do usuário, disponibilizando a possibilidade de consultas personalizadas,

operações lógicas, dedução de fatos e extração de conhecimentos. A funcionalidade de

visualização dos dados faz uso de APIs externas para a interpretação e exibição gráfica das

informações, sejam elas relativas à área clínica, biomédica, epidemiológica ou gerencial da

saúde mental.

Como trabalho futuro, objetivamos utilizar a MHMO como uma camada semântica

para a elaboração de um observatório digital de saúde mental, utilizando elementos de design

facilitadores aos usuários finais, como botões funcionais, filtros e checkboxes para seleção de

dados, caixas de diálogo, mapas dinâmicos, entre outros.

Além disso, a MHMO também pode ser implementada para elaboração de Sistemas de

Informação inteligentes e muito sofisticados. Oferecendo o conhecimento necessário para

estruturação de algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de aprendizagem de máquina,

métodos de otimização de buscas, entre outras aplicações inteligentes que se utilizam de

elementos semânticos e dados contextualizados.

Conforme descrito na seção de Resultados desta tese, nossa ferramenta encontra-se

disponível online para utilização, ou reutilização por outras aplicações. Sendo possível

também alterar os conceitos que compõem a estrutura de dados, conforme novas informações

sobre o domínio de saúde mental são descobertas e validadas. Também há a possibilidade de

outras instituições fazerem download da MHMO e trabalharem o conhecimento estruturado

localmente, alterando ou adicionando processos, unidades de saúde, profissionais de saúde,

entre outras entidades, de acordo com o contexto de cada organização.

Dessa forma, acreditamos que a partir deste desenvolvimento o conjunto de dados

ligados à saúde mental de uma região torna-se mais padronizado, diminuindo sua

complexidade. Essas características permitem que tais conhecimentos, com alto valor

agregado, sejam compartilhados, utilizados, analisados e até aplicados em outros sistemas de

informação, seja para aprimorar a completude de demais bases de dados ou para produzir

conhecimento relevante, com a finalidade de auxiliar processos decisórios no contexto de

saúde mental. Visando assim, gerar melhores resultados em saúde pública, otimizando

processos e promovendo benefícios para pacientes, profissionais de saúde, gestores e para a

sociedade como um todo.
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7. ASPECTOS ÉTICOS

Durante a elaboração deste estudo, seguimos todas as premissas éticas estabelecidas

na resolução CNS 466 de 2012 e suas complementares. Os pesquisadores estão cientes de

todos os tópicos dessa portaria. A metodologia proposta não abrange experimentação em seres

humanos, nem em qualquer outro tipo de ser vivo. O projeto aqui apresentado foi enviado

para verificação e recebeu carta de dispensa para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa

do Hospital das Clínicas da FMRP-USP (ANEXO B), sendo liberado para realização de

conforme Regulamento do Programa de Pós Graduação em Saúde Pública.
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Abstract

Mental illness represent a large part of public health problems worldwide. Additionally, mental health managers
need to make decisions based on complex data from dispersed sources with low levels of standardization and
integration. This generally hinders knowledge extraction and its use as a reference to provide useful indicators
and reports for efficient decision making. In this context, the interoperability between Information Systems is an
essential characteristic to establish the capacity of communication, exchange and reuse of information for the
generation of knowledge. In order to reduce the data complexity and to assist in the data interpretation, Semantic
Web technology can be used. It classifies the stored information with metadata and give them meaning and
thematic through the use of ontologies. Therefore, given the importance of mental health and the need for quality
data, this article aims to specify and develop an ontology capable of consuming, integrating, analyzing and
making available data of a regional mental healthcare network.
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1. Introduction

The Semantic Web (SW) is a new model of data structure in the internet that will allow better results for users
in general, this technology makes use of ontologies to realize its operation. This model proposes that the
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documents of a database can be classified according to their thematic, subject and context [1]. Furthermore, it
helps computers to interpret the meaning of data to improve: search results, data exchange, machine learning,
interoperability and obtaining data meaning. The SW development depends on the implementation of the
metadata in the web pages, since it is through them that software agents can relate web pages according to their
theme or subject [2].

For a successful implementation of a SW project, the development of ontologies is necessary to define and
relate the metadata. These artifacts are conceptual maps that give context and meaning to the data [3]. An
ontology is an explicit and formal specification of a set of concepts in a particular field of interest.

Therefore, the objective of this article is to propose an ontology to assist in the management of   mental
healthcare network in Brazil, in order to allow the integration and interoperability between independent databases
and to enable the generation of relevant indicators to mental health, in order to improve decision making. It is
part of a larger project whose main objective is to specify and develop a Semantic Web-based Decision Support
System (DSS) for a regional mental healthcare network, which will be able to consume, integrate, analyze and
make available data obtained from heterogeneous sources.

In the next section, a background related to mental health, ontologies and a contextualization of a mental
healthcare network will be presented. The Methods section defines the methodologies used for the construction
of the ontology, as well as the declaration of the domain and its subdivisions. The Results and Discussion section
focuses on the demonstration of the ontology and its ability to improve the use and integration of health data.
Finally, in the Conclusion section it is described in detail how the ontology can help the decision making process
through the integration of information from databases of different natures, increasing the efficiency and
effectiveness of health management.

2. Background

Currently, mental illness represents one of the greatest problems of our society, with depression being one of
the most recurring problems in the world [4]. The World Health Organization (WHO) predicts that by 2020 this
disease will be the leading cause of disability on the planet [4]. To improve this situation is necessary the sharing
of information and knowledge from biomedical departments around the world. An ontology provides a common
understanding of a knowledge domain through highly expressive relationships that can be used to increase the
intelligence of a system [5][6].

Furthermore, there is a lack of relevant data, as well as specific reports and indicators in traditional
information systems [3]. In addition, there are difficulties in registering, collecting and accessing information
from a ‘Psychosocial Care Network’ (‘RAPS’; Portuguese: ‘Rede de Atenção Psicossocial’). The purpose of the
RAPS is the creation, expansion, integration and articulation of health actions and healthcare services at different
levels of complexity for people with mental disorders and people with needs arising from the use of crack,
alcohol and other drugs [7]. The main components of RAPS are: primary care; specialized psychosocial care;
urgency and emergency care; transitory residential care; hospital care; deinstitutionalization strategies; and
psychosocial rehabilitation [7].

Given this context, specifically in the RAPS of the XIII Regional Health Department (XIII RHD) of the Sao
Paulo State, Brazil, a web-based system entitled ‘Mental Health Information System of the XIII RHD’
(‘SISAM-13’; Portuguese: ‘Sistema de Informação em Saúde Mental do XIII Departamento Regional de Saúde
do Estado de São Paulo’) was developed to monitor appointments, hospitalization requests, hospitalizations and
the movement of patients in this network [8].

However, the SISAM 13 does not perform data analysis nor generate reports and indicators. Additionally, the
current version of SISAM 13 does not support semantic interoperability, in other words, all the inserted data are
isolated, hindering their reuse by decision support tools. Thus, an ontology needs be developed to allow the
semantic interoperability of SISAM 13 and to improve the knowledge management of the mental healthcare
network.

In order to provide an appropriate formality for knowledge reuse and optimization on the World Wide Web
(WWW), there is the Basic Formal Ontology (BFO) [9]. It is a upper level ontology, a model that provides a
strategy for digital representation of information using concepts from information and computer science,
linguistics, logic and philosophy [10].

The novelty of this article is related to the fact that, currently, there are ontologies in the field of mental health
that focus on the description and classification of mental diseases, such as the MFO Mental Disease Ontology
(http://www.obofoundry.org/ontology/mfomd.html), however, there are no ontologies that can map the processes
of a RAPS with the purpose of generating indicators.



123

3. Methods

The proposed ontology is based on the concept that an ontology can be considered a software artifact which
performs data indexing, building a controlled vocabulary for a specific knowledge domain [11]. The ontology
includes the use of SW technologies along with a full understanding of the functioning of a mental healthcare
network.

Initially, a literature review was conducted seeking to define the processes and components of mental
healthcare networks. Secondly, best practices for ontology construction were handled. Finally, the ontology was
developed through the integration of the mental healthcare networks procedures findings with the techniques of
building ontologies. The Protégé software (https://protege.stanford.edu/) was adopted for building the ontology,
its entities, properties and relationships, this software was selected because it is easy to use, reliable, robust and
open source.

The development of the ontology was divided into the following stages: specification, prototyping and
development. The first step, consists of specifying the ontology, which involves the collection of functional and
non-functional requirements and the production of specification document that contains the domain definition,
the purpose of the ontology, the definition of the users, the definition of the tasks and the resources needed. The
next two stages, prototyping and development, involve validating the visual and functional characteristics of the
ontology and they were conducted through Protégé software.

The BFO meta-ontology was adopted, since it is compatible with other ontologies worldwide and the
dissemination, interoperability and reuse of the ontology can be facilitated [9]. With its hierarchical pattern, it is
possible to describe the nature of the ontology entities, allowing that machines (software agents) and researchers
can understand them. In this architecture, an entity can be classified as a continuant or occurrent. Continuant are
entities that continue to exist over time (for example, doctor) and occurrent are entities that occur only at a given
time, such as an event or process (for example, treatment). In addition, each of these entities have subtypes [12].

4. Results and Discussion

This section presents the developed ontology, which represents the operation of a mental health unit in Brazil.
The main purpose of this ontology is to provide a structure for electronic information repositories capable of
integrating information, providing a broader picture for the RAPS decision making and supporting the
interoperability of different systems among different repositories.

The conceptual basis of the ontology presented here is the management processes of a mental health unit, the
‘Psychosocial Care Centre’ (‘CAPS’; Portuguese: ‘Centro de Atenção Psicossocial’), which is a unit belonging to
RAPS. Thus, we do not start the development from existing mental health ontologies, such as MFO Mental
Disease Ontology, since the existing ontologies map only the field of mental diseases classification and do not
care about work processes. However, it can be used to integrate our ontology by incorporating the
disorder_classification entity.

The main component of this study was the application of semantic indexes in the data related to mental health
processes, transforming them into knowledge through the SW. Such knowledge can be used to generate useful
indicators for public mental health management in this field, for example, bed occupancy rate, dropout rate, rate
of symptom reduction, morbidity rate, patient satisfaction, among others [13]. The developed ontology can also
be used to serve as a basis for the development of a DSS and a Health Observatory (HO).

RAPS processes were mapped through an ontology in the BFO model, creating a controlled vocabulary for the
domain concepts and structuring their relationships in order to: generate semantic markings that provide
dissemination and possibility of reuse of knowledge in other systems; facilitating the integration and the
interoperability between information systems; and assisting in the calculation of relevant indicators.

For example, following the BFO structure, in the developed ontology the patient was classified as an
independent continuant entity (which does not depend on other entities to exist) and its symptoms were
considered as a specifically dependent continuant entity (which depends on another entity to exist, as a quality or
variable of the first entity). Thus, the treatment of the patient is mapped in this procedure as an occurrent entity
(an event that exists only at a certain point in time, having a beginning and an end).

The indexing of databases through metadata from ontologies, enables to search for information through its
characteristics, such as thematic, area, context, relation with other information [14]. This allows to represent the
implicit knowledge of a domain, through the definition and mapping of the continuants entities and occurrents
entities within the health service (Fig. 1).
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Fig. 1.(a)  Continuants Entities to Mental Health Context; (b) Occurrents Entities to Mental Health Context.

In order to understand the organization of the health services, the processes and services were mapped ,
enabling the  explanation of terms, functions and relations inherent to the patient within the RAPS.

As an example that represents the entire process of patient care, from the moment of arrival to the health
service, passing through any procedure of discussion of the case and the accomplishment of the necessary
activities for the treatment, there is the CAPS. Where the user is accompanied until the final situation in which
one can receive medical discharge or return to pre-established activities or if these activities are found to be
ineffective, a new discussion is generated about referral to other treatment methods (Fig. 2) [15]. The CAPS is an
element included in RAPS, specifically in the specialized psychosocial care, and allow the population's access to
psychosocial care through the reception, continuous monitoring and attention to urgencies and emergencies, in
order to promote links and guarantee the rights of those who need treatment [7].

Fig. 2. User Service Flow in CAPS Mapped with BPMN.IO Software.
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Therefore, these processes were represented through the ontology (Fig. 3). This ontology can be considered as
innovative within the area of mental   health management, since it characterizes not only clinical aspects but also
administrative processes. However, the ontology does not have in its scope the detailed classification of all
mental diseases, we only describe the mental disorder as a dependent entity of the patient. In order for the
ontology to be more complete, it is possible to perform an integration with a specific ontology for classification
of concepts of diseases of controlled medical vocabulary, such as the Disease Ontology
(http://disease-ontology.org/), which has the classification of all mental diseases according to ICD-10
(International Classification of Diseases 10th Revision).

In the case of using the developed ontology in a DSS, it is necessary to index the raw data according to the
semantic markings generated by the ontology, enabling the creation of information. For example, if a manager
wants to know how many people had schizophrenia in the city of São Paulo in the year of 2017, he needs to look
for this information in several systems of several hospitals in the city that work independently. With the
application of an ontology, it is possible to index their databases so that a DSS works to obtain all the desired
information coming from these different information systems directly. The main challenges faced in this case
may be related to the incompatibility between different versions of Protégé and different BFO standards, to reuse
an ontology, it is necessary to consider the BFO version.

For the case of using this ontology in a health observatory, the sources of input and output of data should be
indexed and offered as the basis for a generation of knowledge and consequently of health intelligence [16].
Primary data comes from health information systems as well as administrative systems, supporting improved
results, generating indicators of public accounts, quality management, payments and hiring. In addition
supporting the production of epidemiological and demographic statistics [16][17].

Fig. 3. Reduced Ontology showing only Process

5. Conclusion and future work

In conclusion, the proposed ontology has the power to integrate databases of different natures within the
RAPS, allowing the semantic marking in the raw data and thus transforming them into information, knowledge,
and in a later moment, in intelligence. Therefore, knowledge can be more easily disseminated, reused and
subject to contributions and changes if necessary.

Furthermore, the ontology provides improvements to the RAPS decision-making and also to the creation of
public health policies by providing the manager with information from various systems that work independently.

Before the advent of SW technologies, this type of panoramic analysis was very complex because it required
an exhaustive search of information that was in information systems that used different standards. As future work
we can mention the use of this type of ontology to serve as a basis for decision support information systems,
besides the possibility of building semantic observatories in health, providing benefits for health managers,
allowing greater efficiency in services, increase the quality of service and better allocation of resources. This
directly brings benefits to every society that will improve performance and effectiveness in the public health
sector.
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Abstract

Mental and behavioral disorders represent a considerable portion of health problems worldwide. The social burden of these
disorders is immense, generating high costs of human and technological resources. Furthermore, managers need to interpret
data from dispersed and non-integrated databases, which hinders the use of information to generate quality indicators that
reflect the real health needs of a given region, resulting in an underutilization of data in management and decision making.
Semantic web-based platforms, equipped with quality ontologies, are capable of facilitating the data aggregation from
heterogeneous information systems, promoting semantic interoperability, aggregating relevant information to support health
planning, facilitating the diseases monitoring and optimizing public health policies implementation and allocation of
resources. Additionally, these platforms can be used to extract knowledge of a specific domain and to promote the reuse of
this knowledge to serve as a reference for the organization of future actions. Therefore, considering the relevance of mental
health and the need for quality data in this area, this paper aims to specify and develop a semantic framework to represent the
mental health situation of a region through indicators and semantic web technologies.
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1. Introduction

According to the World Health Organization (WHO), definitions of mental health vary according to
cultural differences, subjective judgments, and diverse theories. However, this institution states that, in general,
health is a state of physical and mental well-being and not just the absence of illness. Therefore, mental health is
characterized not only by the absence of mental disorders, but also considers how the individual lives his life and
deals with his personal challenges [1]. In countries such as the United States and Canada, it is estimated that
mental disorders are the leading cause of disability for people aged 15-44 [2], and predictions indicate that by
2030 depression will be the most of the world [3].

The costs generated by such problems are very high for public and private institutions, ranging from
infrastructure to human and technological resources. In addition, healthcare professionals and caregivers often
become overworked, affecting the quality of services provided to patients and the mental and physical health of
these professionals [4][5].

Parallel to these organizational problems, the volume of mental health data is increasing considerably,
and these records are scattered in heterogeneous information systems, which jeopardizes the information linkage
and its use to support decision-making, planning and generation of indicators. Hence, it is essential to develop an
useful computational platform to integrate, organize, analyze and make available mental health data [6][7][8].

Given this context, the Semantic Web (SW) is fundamental to guarantee the semantic interoperability
and the integration of dispersed and isolated datasets. This model proposes that documents of a database can be
indexed according to their context [9]. In addition, it can be defined as a set of techniques, standards and
technological resources, capable of ensuring the semantic integration between different data repositories [8]. By
indexing the data of an information system, algorithms and external software agents are capable of finding and
identifying these data according to their context, and organizing them in an intelligible way [10].

Thus, the objective of this paper is to propose and specify a SW-based framework that can integrate and
synthesize data in order to generate indicators that represent the real mental health needs of a given region, to
assist managers and policymakers not only in evidence-based decision making, but also in an efficient health
policy planning and resource allocation, to promote knowledge management, and to minimize costs and improve
mental healthcare delivery.

2. Background

In this section, theoretical elements of SW and mental health management will be presented as the basis
of the semantic framework.

Knowledge management contemplates a set of practices for capturing, identifying, managing and
sharing information elements, which are used to articulate people, contents and technologies, in order to assist
the decision making processes in institutions. Moreover, it is based on shared experience and dissemination of
knowledge, which involves not only the production of information, but also its analysis, interpretation and
distribution, resulting in  competitive intelligence generation, and complex data analysis [11].

SW-based information systems are able to collect and organize data from different repositories, making
them available to improve the knowledge management process. Recently, a Health Information System was
created to coordinate the 'Psychosocial Care Network' ('RAPS'; Portuguese: 'Rede de Atenção Psicossocial') of
the XIII Regional Health Department (XIII RHD) of the Sao Paulo State, Brazil. This system, entitled 'Mental
Health Information System of the XIII RHD' ('SISAM 13'; Portuguese: 'Sistema de Informação em Saúde Mental
do XIII Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo'), controls the hospitalizations and the flow of
patients from the 26 municipalities that compose this network [12][13].

However, SISAM 13 does not have semantic interoperability, therefore, the reports generated by this
system are only available within the system, making it difficult to use them in mental health public planning.
Thus, in order to make this system semantically interoperable, it is necessary to use SW technologies in the data
retrieval processes of SISAM 13 and in the mental health indicators generation. In addition, an ontology needs to
be developed to map the mental health processes of the XIII RHD [5].

SW ontologies are computational artifacts that encompass a set of terms, vocabularies and relationships,
hierarchically ordered to describe the functioning of a domain, so that they can be understood as a digital
instrument for knowledge representation [5][14]. Through these elements, it is possible to index data with
semantic markers to be found and interpreted by others softwares. Furthermore, SW ontologies can be used to
create a framework capable of integrating data and making possible the generation of relevant health indicators
to assist in mental health management.

The WHO recommends that one of the pillars for the creation of relevant health information systems is
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the use of indicators that can summarize information pertinent to a given phenomenon and can be used to
quantify the quality of healthcare, services and treatments [15]. However, the Brazilian Ministry of Health
acknowledges the absence of an electronic information system based on indicators to support not only the
planning, regulation, control and evaluation of mental health actions, but also the information dissemination
[7][16].

The novelty of this paper consists in the need to develop solutions that support integrated care through
the interoperability of data, which is lacking in the area of mental health [13]. Therefore, the idea of   this study is
to propose the use of semantic web techniques that can promote the adequate information transfer between
different systems, generating relevant indicators to support decision making.

3. Methods

The proposed framework is based on a set of tools and concepts that were logically architected to
provide the capacity of sharing and reusing the information produced by an information system. Initially, it was
necessary to develop an ontology capable of representing the data, vocabularies and processes of the domain of
interest. Hence, a literature review was conducted in order to map and define all the components of the RAPS, as
well as, to define the best practices for the development of an ontology.

The software Protégé (https://protege.stanford.edu/) was adopted for the construction of the ontology. It
was selected since it is open source, easy to use and reliable [5][17]. The creation of this ontology encompassed
three stages: specification, prototyping and development. Firstly, we defined the domain (field of   knowledge)
and we performed the requirements survey. Secondly, we created a prototype to validate the functional and visual
requirements. Finally, we adapted and improved the prototype and performed the final development of the
ontology.

Later, it was necessary to develop a set of tools responsible for the consumption of the created ontology,
semantic markup of the SISAM 13 data and its information extraction. These tools include algorithms using
Resource Description Framework (RDF), Java technologies, Apache Anything to Triples library (Any23)
(https://any23.apache.org/) and Apache Jena framework (https://jena.apache.org/), in order to mark and
manipulate structured data on the web and extract and convert formats, according to the World Wide Web
Consortium (W3C) recommendations. Additionally, a multi-layer software architecture was used, with different
levels of organization and dedicated functionalities  [18].

The last phase included the planning and execution of experimental tests, in order to simulate scenarios
and to verify the processes and operations of data extraction and manipulation.

4. Results and Discussion

The semantic framework includes a set of technologies and concepts that together form a semantic
computational architecture, capable of indexing data from information systems with semantic markers. Thus, it is
possible to extract and retrieve data on demand, organize them by context, and to provide relevant information to
direct health actions, planning and health policies formulation [5][19]. A diagram was created to describe the
operations of the proposed framework  (Fig. 1) [20].

The 'Web Page', implemented in Hypertext Markup Language (HTML), is responsible for providing the
interaction between the application and the end user. It runs the 'ExtractPageData' function in background and
shows the download RDF file option. This function accesses and extracts the metadata from the semantically
marked page of SISAM 13 and generates the RDF file, through the use of the Any23 library, responsible for the
metadata extraction. A file containing the extracted metadata with Extensible Markup Language (XML),
N-triples or Terse RDF Triple Language (Turtle) extension can be generated using the SISAM 13 Uniform
Resource Identifier (URI), the 'Model' Java class, responsible for the file conversion and the 'StringWriter'
variable class, accountable for the file creation.
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Fig. 1. Framework scheme of operation

The 'ExtractPageData' function requires the data to be indexed with semantic markers derived from the
developed ontology [5]. Hence, it is possible not only to establish a controlled vocabulary for the concerned
domain and to create relations between concepts, giving meaning and context to the marked elements, but also
organize the concepts according to their theme, in order to reduce the data complexity.

The developed ontology contemplates the mental health management domain, covering: the biomedical
part, such as the hierarchical classification of mental diseases (Fig. 2) and the treatments types (Fig. 3); and the
managerial part, such as the processes flows that involve hospitalizations, monitoring, follow-up, evolution and
medical discharges [5]. Additionally, the ontology was created based on the Basic Formal Ontology (BFO), a
standard upper-level ontology and was made fully available on the digital repository of biomedical ontologies,
BioPortal (https://bioportal.bioontology.org/ontologies/MHMO). Therefore, the ontology that we created is
available for other developers to use, opening up new possibilities for information sharing in mental health.

With the semantically marked data, the 'Reader' function is responsible for manipulating the data at
runtime with the Apache Jena library, using a function to extract the metadata from SISAM 13 and storing them
into the 'Database'. Firstly, a query string is defined according to SPARQL language and it is transformed into a
variable of the 'Query' class in an executable way [20]. Secondly, the query execution is done using as
parameters the 'Query' and 'Model' classes, which will select the data defined in the string. Thirdly, the selected
data is filtered, in order to remove unwanted symbols and spaces and are assigned in a list of 'ArrayList' class.
Finally,  the function returns the list to the 'Database'.

The 'Reader' function can be invoked through a 'Timer' function, accountable for, periodically and
automatically, starting data extraction, calculation and storage. Thus, this function provides great functionality
for temporal analysis of the Mental Health System updates.
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Fig. 2. Ontology model of mental disorders

Fig. 3. Ontology model of treatments of mental disorders

In order to validate the applicability of the framework, regarding its capacity to extract and organize
data, we conducted experimental tests. During these tests, 20 randomized patients from SISAM 13 were added in
the database test, and SPARQL queries were executed to check whether these people were hospitalized or not,
according to their gender. The tests showed that 13 patients were hospitalized, 8 women and 5 men (Fig. 4). It
was also possible to extract the referral units of these hospitalizations (Fig. 5).
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Fig. 4. Hospitalizations separated by gender and the respective SPARQL query.

Fig. 5. Referral units of hospitalizations and the respective SPARQL query.

Furthermore, indicators could be generated using population data. For example, considering the 26
municipalities of the XIII RHD, there were a total of 1,327,989 inhabitants according to the Brazilian census of
2010 [21]. Then, we used the hospitalization indicator for each 100,000 inhabitants, and we could observe that
for every 100,000 inhabitants, at least 1 was hospitalized. It was also possible to classify these hospitalizations
by age in a matrix (Fig. 6) [20].

Fig. 6. Hospitalizations by age group
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Therefore, it is important to note the relevance of these information that can be extracted to support the
management and planning process, since we can obtain very interesting conclusions with these information, such
as: the age groups that most need attention and hospitalization, according to their gender, referral units and the
proportion of people who suffer hospitalizations due to mental health issues in relation to the entire population.
In addition, we could obtain data on the diseases that affect these people, the treatments performed, and the
number of people hospitalized with a particular disorder in the region.

These contextualized information are crucial for: decision making; continuous improvement of health
actions, policies and services; supporting health planning; generation of health indicators and reports; allocating
resources; quality of management and care; and producing epidemiological data [6][22]. Moreover, the strongest
and most innovative point of this study is the capacity to semantically index data of an information system, in
order to allow external softwares to consume and organize structured information according to their contexts.
The experimental tests showed that once the data were tagged through the ontology it was possible to use
algorithms to extract them according to their thematic.

However, the limitations of this study are related to the difficulty of having access to all the information
systems of the XIII RHD, since there are many legal and bureaucratic aspects involved. We were able to perform
these operations in SISAM 13, once it is a system developed by our research team and, therefore, we had easy
access to the data. Another issue that needs to be addressed is the establishment of security mechanisms that
ensures that only authorized agents have access to the semantically mapped data.

5. Conclusion and Future Work

In conclusion, the proposed framework has the capability of indexing information from a database, so
that data can be retrieved by software agents and external algorithms, the information from a local system is no
longer isolated and can be reused in other strategic systems, therefore, it assists the decision-making process and
health policy planning through the use of indicators and reports. Furthermore, the implementation of this
framework enables the interoperability between heterogeneous information systems.

Thus, generating and sharing knowledge and intelligence that reflects the real health needs of the XIII
RHD for managers, politicians and citizens, can assist in the identification of areas that need more investments,
such as technological, human or infrastructure, resources allocation improvement and health services quality.
However, as already discussed, the complete informational integration of the entire health network involves
implementing semantic tools in all the systems that articulate such a network.

As future work, a suggestion would be a systematic research about the relevance and availability of
information at the managerial and legislative level and what would be the legal and ethical implications of
accessing these information. We can also mention the use of this framework to serve as a basis for
knowledge-based platforms to support integration, analysis and data visualization of a health care network. This
would bring direct benefits to the process of interoperability and data linkage between different systems,
benefiting patients, managers and society.
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Abstract. According to the World Health Organization (WHO), mental and behavioral disorders are
increasingly common and currently affect on average 1/4 of the world's population at some point in their
lives, economically impacting communities and generating a high social cost that involves human and
technological resources. Among these problems, in Brazil, the lack of a transparent, formal and standardized
mental health information model stands out, thus hindering the generation of knowledge, which directly
influences the quality of the mental healthcare services provided to the population. Therefore, in this paper,
we propose a computational ontology to serve as a common knowledge base among those involved in this
domain, to make inferences about treatments, symptoms, diagnosis and prevention methods, helping health
professionals in clinical decisions. To do this, we initially carried out a literature review involving scientific
papers and the most current WHO guidelines on mental health, later we transferred this knowledge to a
formal computational model, building the proposed ontology. Also, the Hermit Reasoner inference engine
was used to deduce facts and legitimize the consistency of the logic rules assigned to the model. Hence, it
was possible to develop a semantic computational artifact for storage and generate knowledge to assist mental
health professionals in clinical decisions.

Keywords: Ontology-Based Inference, Knowledge Representation, Mental Health.

1 Introduction

Mental and behavioral disorders represent a large part of public health problems worldwide, it is estimated that
by 2030 depression will be the largest cause of disability on the planet [1]. In countries such as the United States
and Canada, it is estimated that this type of disorder is already the leading cause of disability for people aged
15-44 [2]. In Brazil, the situation is even more complicated, as the country lacks a formal and standardized
model of mental health information, which makes it difficult for health professionals involved in this area to
generate and use knowledge [3]. In Brazil, the Unified Health System (‘SUS’; Portuguese: ‘Sistema Único de
Saúde’) offers integral treatment at all levels of care, and these treatments often involve multi-professional care
and procedures performed in different health services. Thus, it is essential to have a standardized model that
facilitates communication between the various nodes of the health network, to help the units to communicate
efficiently [4].

In this scenario, interoperability between Health Information Systems (HIS) presents itself as a viable solution
to promote information sharing, exchange, and reuse [5]. Interoperability can be classified into four levels:
fundamental, structural, semantic and organizational. Fundamental interoperability occurs through the exchange
of data between HIS without the receiver having the ability to interpret the data. Its main applications range from
direct database connections and service-oriented architectures using, for example, web services. Structural
interoperability is an intermediate level that defines the syntax of data exchange to ensure that data exchanged
between HIS can be interpreted and its meaning preserved and unchanged. Its main feature is based on the
concept of corporate service buses using standards for message formats, for example, Digital Imaging and
Communications in Medicine (DICOM) and Health Level Seven (HL7) [6].

The highest level of interoperability is achieved by the semantic level when two or more systems or elements
can exchange information [7]. To achieve this, initially it is necessary to establish a standard structure of
vocabularies and terminologies, expressive relations and description of processes for knowledge representation.
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One way to provide this type of entity standardization and taxonomy for HIS integration is by building and
implementing computational ontologies [8]. By definition, an ontology is a set of explicit formal specifications
of terminologies (classes or entities) and relationships (properties) between these elements in a given domain of
knowledge [9]. Ontologies have contributed to facilitate the processing of information with added semantic
value, mediating the exchange of information between machines and humans through computer systems and
serving as a schema for knowledge bases, smart applications, health observatories, and inference knowledge
models [7][8].

Finally, we can also consider organizational interoperability, which is concerned with how different
organizations collaborate to achieve their objectives by maintaining different internal structures and varying
business processes. Even with the standardization of concepts and terminologies, organizations have different
operating models or work processes. Thus, standardization of work processes, where two organizations need to
have the same vision, is called organizational interoperability [3][7].

In addition to the interoperability problems involving the mental health domain, it has been found that clinical
decisions are often made without consulting a consolidated knowledge base [4][10]. Therefore, semantic
applications, such as ontologies, are relevant in health because besides having originally integrated knowledge,
this tool can be constantly developed with the dynamic participation of the community that involves this domain
of knowledge.

Decision support tools are essential to guide the practice of health care and support the decisions that will
directly influence the quality of care provided to the population. Making a reference data set available as a
Decision Support System (DSS), provided with consistent ontologies, for integrating, analyzing, comparing and
viewing health data through the integration of heterogeneous and dispersed databases is the main aspect to be
considered [11].

In this way, we merge the best practices of ontology development with the knowledge collected on mental
health to build an expressive semantic repository through upper-ontology [8][12]. The World Wide Web
Consortium (W3C) best practices for building semantic applications involve 3 basic blocks: a standard data
model; a query protocol; and a set of reference vocabulary and terminologies. Resource Description Framework
(RDF), Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL), and ontologies developed in Ontology Web
Language (OWL) refer to these basic blocks respectively [13]. Therefore, we consider that mental health
processes will be more efficient if based on a formal structure that will be proposed through the use of the
mentioned set of standards and technologies.

The main purpose of this paper is to develop a computational ontology capable of representing the reality of
the mental health domain and making evidence-based inferences, assisting health professionals in clinical
decisions and promoting semantic interoperability between mental health information systems. The rest of the
paper is organized as follows. In section 2, related studies on the use of ontologies to support clinical decisions
will be discussed. In section 3, the proposed methodology will be presented in detail. Experimental results will
be presented in section 4. Finally, the conclusion will be described in section 5.

2 Literature Review

The W3C has been committed to projects to improve integration, standardization, and data sharing in the World
Wide Web. Such initiatives involve the use of the Semantic Web, defined as a set of technologies that, not only
links documents, but is also recognize the meaning of the data from these documents and, through ontologies,
promote inferences that help management and decision making. Thus, ontologies have been used on a large scale
in the medical field, as this domain presents a complex and dispersed data in HIS with low standardization and
integration [5].

Many studies have identified that human errors are frequent in clinical settings. The three most common types
of errors in these environments relate to non-compliance with guidelines, hasty decision-making, and lack of
awareness of the responsibilities and roles of each type of practitioner [14]. These are problems that can easily be
avoided by an ontology-based decision support system [15]. Cases of development of this type of application can
be observed in various areas of health.

In midwifery, for example, the detection of characteristics that frame women in a risky pregnancy is essential
for proper and personalized medical follow-up. However, in many countries, the lack of human resources in the
medical field means that these diagnoses are performed without proper scrutiny, leading many women to death
due to complications in pregnancy. Thus, in Pakistan, an ontology-based clinical decision support system has
been developed to assist in the diagnosis of high-risk pregnant women and refer them to qualified physicians for
timely treatment [15].
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In the field of Alzheimer's disease, the early detection of pathology is a complex task for medical staff,
usually, the approach involves medical image processing, psychological testing, and neurological testing, and
such exams produce data that can generate knowledge. In the United States, one of the ways found to mitigate
this complexity was by developing a tool to support clinical decision making, where ontologies and semantic
reasoning play a key role in making inferences about diagnoses through the collected patient data [16].

In recent years the population has grown older and the number of patients with chronic respiratory-related
diseases has increased [17]. In Taiwan, an intelligent ontology-based tool has been built to assist medical staff in
recognizing changes in clinical examinations for the detection of chronic respiratory diseases. This system
recognizes patterns that usually lead patients to develop respiratory problems and points out these characteristics
to the medical team, who in possession of this information can more accurately indicate the degree of complexity
of pathologies related to a patient's respiratory system [18].

Breast cancer is the most common cancer among women in many countries. In Canada, a Semantic
Web-based application has been implemented to support physicians in tracking patients with this disease. The
approach involves computerization and implementation of guidelines for monitoring women undergoing breast
cancer treatment. For this, a domain ontology was built that models the knowledge inherent in these guidelines
and practices and serves as a source of knowledge to determine specific recommendations for each patient [19].

Also, many other semantic applications already exist in healthcare and many more are under construction at
this time. The justification for the development of these applications is the accessible implementation of these
technologies in new and legacy systems, the low cost, and the encouragement of the use by various international
entities to disseminate, integrate and reuse the knowledge generated [8][15]. For the efficient use of a semantic
tool, the information inserted in it must come from concrete and reliable sources. In this paper, we use studies
and knowledge from the WHO's Mental Health Action Plan 2013 - 2020 [20] and the Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5) [21].

3 Methods

In this paper, we propose a framework for inferring mental health knowledge through the use of a domain
ontology. This framework consists of three main modules: 1) Structural Ontology Model, 2) Fact Inference
Engine and 3) RDF Database.

3.1 Structural Ontology Model

An ontology is an explicit and formal specification of a set of concepts in a specific field of interest [9]. In this
proposal, an ontology for the mental health domain was developed to assist in the management of the mental
health care network in Brazil, to standardize concepts and to assist the integration and interoperability between
different health units. Besides, this tool can infer knowledge from the inputted data in ontology to assist mental
health professionals in clinical decisions.

The building of an ontology usually comprises a series of stages, therefore, for proper coordination of all these
steps, the Methontology methodology was adopted. Developed at the Artificial Intelligence Department of the
Polytechnic of Madrid (http://www.dia.fi.upm.es/), this ontology construction methodology stands out for
presenting a rigid detail to explore and structure the processes of knowledge acquisition [22]. The knowledge
acquisition phase for this project involved interviews with mental health professionals and a literature review
that considered scientific articles, official documents, WHO guidelines and the DSM-5 standards and
classifications.

Subsequently, we used the Protégé software (https://protege.stanford.edu/) to transfer the collected knowledge
to the computational environment, thus building the desired ontology, with all its entities and properties
developed in OWL, following the data model RDF. Protégé software has been selected for being open source,
reliable and robust, and has wide acceptance and compatibility with other international projects [23].

Among the created entities, we store information about the types of mental disorders, symptoms, prevention
methods, types of medications, side effects of these drugs, types of health units, management processes of
psychiatric hospitals, documents that involve these processes, among other information from the knowledge
acquisition phase. Information on mental disorder classes as well as their subtypes was imported from the 10th
revision of the International Classification of Diseases (ICD-10) [24].

We then use the Jena Ontology Application Programming Interface (API)
(https://jena.apache.org/documentation/ontology/) to perform fact deduction and legitimation of the consistency
of the logical rules assigned to the semantic repository. This programming toolkit uses the Java language to
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provide the developer with standardized structures that connect the modules of a semantic platform [25], as
detailed in section 3.2.

3.2 Fact Inference Engine

After the ontology was built, we uploaded the proposed schema on the web via the BioPortal platform
(https://bioportal.bioontology.org/) and we imported this model into the Jena Fuseki Server
(https://jena.apache.org/). Using the API provided by this software and the Hermit Reasoner inference engine
(http://www.hermit-reasoner.com/) it was possible to validate the entities that make up the ontology, as well as
all its connective elements, aiming to generate consistent facts from the information inserted in the ontology
[26]. Figure 1 shows the scheme used in this step, arrows mean the connected modules consume information
from each other.

The elements of ontology had their structure verified by the aforementioned inference engine, this step avoids
future data inconsistency problems. Posteriorly, the information was entered into the RDF triples that make up
the structure of the ontology. The next section details the operation of this type of data repository.

Fig. 1. Ontology-based application structure

3.3 RDF Database

Through Protégé software, we insert mental health information into the semantic repository schema created, then
use the Jena Fuseki Server to create an endpoint to perform custom queries to the database using the SPARQL
language. This query language has a syntax that encompasses commands capable of providing broad
effectiveness in extracting content from a semantic base. Also, the results can be presented in various ways,
according to the user's needs. Figure 2 shows how the search for information stored in triple RDF occurs.

Fig. 2. Operation of a SPARQL query

The SELECT command is responsible for specifying the conditions for selecting the data relation under which
the query will be executed, and the WHERE clause is responsible for selecting which data of this relation to
display. This basic structure added to a range of other expressive commands allows the elucidation of facts and
the asking of questions about knowledge stored in the triple form [27].
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Thus, queries were held to test the use of the structure to prove its functionality to clarify relevant facts about
the context of mental health. According to WHO, the use of contextual information about types of disorders,
symptoms, treatments, preventions and drug side effects are essential topics for the continuous improvement of
health services [1][20]. The results of this process are in the later section.

4 Results and Discussion

A series of tests were conducted to demonstrate the effective functioning of the proposal. In this section, we will
present the main results of the work.

The experiments focused on elucidating facts about mental disorders and their symptoms, treatments,
prevention recommendations and medications. According to WHO, this information is of great importance for
clinical decisions within the mental health field [20]. To exemplify these features, in this paper, we chose
depression as the target disorder. This disorder was chosen due to its high tendency of social and economic
impact [1]. Besides, according to the Mental Health Information System (‘SISAM’; Portuguese: ‘Sistema de
Informação de Saúde Mental’), which coordinates mental health in 26 Brazilian municipalities, mood disorders
are the second leading cause of psychiatric hospitalizations in the region, accounting for 31% of all cases of
psychiatric hospitalizations [3]. In the United States, depression is also one of the most common psychiatric
disorders, with an estimated lifetime prevalence rate of 16.2% [28]. Figure 3 shows the location of the concept of
“Mental Depression” in the structure of the ontology.

Fig. 3. Mental depression entity

Therefore, we relate this disorder with the knowledge about it collected. Through the Property Assertions
function of Protégé software, we use the relationships created to bind the classes with their respective instances,
so finally we could perform SPARQL queries to extract knowledge.

Figure 4 shows how semantic inference is made through a SPARQL query that looks for the main symptoms
of depression, using a standardized terminology according to the guidelines of WHO and DSM-5. We can see
that the set of results provides relevant and helpful information for clinical decision making, as the structured
knowledge of the most frequent symptoms presented by depressive patients provides the psychologist or
psychiatrist with a consistent basis for better identification of the disorder [29].
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Fig. 4. Inference about depression symptoms

To diagnose depression, 5 of these symptoms should be present almost every day for 2 weeks, and one of them
must be persistent sadness or loss of interest [21]. Therefore, the knowledge structured in the ontology is
characterized as a solid repository of evidence-based information and supports the fast and accurate diagnosis
identification, so the patient can then be referred to the most appropriate treatment.

Knowledge about the most recommended types of treatments for a disorder is also of great importance to aid a
medical decision [20]. The entities referring to the different types of treatments for mental disorders are also
structured in our ontology. Figure 5 shows some classes of treatments associated with depression [21]. The
standardization of this type of information avoids inconsistencies in data sharing between different health
services [11][15].

Fig. 5. Structure of treatments for depression

Each type of treatment has its characteristics, but knowledge about the consequences of recommending
psychoactive drugs should also be highlighted in the model. Since on average 38% of patients who have already
taken antidepressants have experienced at least one of the side effects of this drug [30] and these effects are more
detrimental to long-term health [29], the healthcare professional must have at its disposal a standardized digital
base with the possible side effects of each class of medicine. Figure 6 shows an inference about the main side
effects related to the use of antidepressant drugs.

Other side effects, treatments, symptoms, drugs, disorders, or any entities may be inserted or removed from
the platform as discoveries are made through scientific research, it is important to remember that this type of tool
is available on the web for future updates and maintenance as needed. An ontology must represent the reality of
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a domain, whereas reality is changeable the ontology must also provide scope for alteration to correctly represent
the desired domain [7][9].

Considering the many side effects caused by the continued use of psychoactive drugs [29], and the currently
increasing demand for mental health treatments and services [4], the public health policies are essential and must
be focused on preventing these disorders, minimizing social problems and resource expenditures from more
complex health services [30]. Therefore, our model also can infer prevention recommendations for mental
disorders. Figure 7 shows the results of this type of query for depression.

It is important to emphasize that an ontology must minimize any kind of ambiguity or subjectivity in the
representation of knowledge [6][12]. This way, many additional resources can be used to complement
information stored in this type of tool. We can use, for example, semantic annotations of the RDF-Schema
(RDF-S) data model, an extension of the RDF, to relate concepts of our vocabulary with other relevant
information on the web.

Fig. 6. Inference about antidepressant side effects

Fig. 7. Inference about prevention recommendations
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For example, the “GoodSleeping” concept, presented as a preventive aspect in the Result set of Figure 7, can
bring subjectivity about how much sleep would be ideal for each individual. Therefore, we can create semantic
annotations for this concept, such annotations may refer to concepts from other web pages or other ontologies
available on the web [9]. In this case, we use the National Sleep Foundation website
(https://www.sleepfoundation.org/) [31] to couple with this concept, thus highlighting the recommendations of
sleep hours for each age group.

In this paper, specifically, we show results of depression-related inferences, but many other mental disorders
can be explored. There are no limits to the knowledge stored in this platform, the semantic repository is dynamic
and is available on the Web to be constantly fed with new knowledge from professionals and researchers
involved in this area.

The developed ontology comprises 361 classes, 37 relationships among these classes, 72 individuals, and the
maximum depth is 9. This proposal not only addresses the biomedical aspects of mental health but also relates
them to the day-to-day operations of health services, allowing information systems to be aligned with the
strategies of the mental health network, which is its most innovative point. Even in a clinical setting supported
by the use of traditional information systems and electronic medical records, the rate of medical errors can still
reach 24.4% [32]. In this way, computational ontologies are presented as an extension of these traditional
systems, offering additional ways to structure information, infer and make available evidence-based knowledge.

However, ontology still needs the insertion of a wider range of knowledge and the establishment of
relationships with other health areas, thus increasing its completeness. For example, drug entities may be related
to other pharmaceutical ontologies, providing the exact description of each type of medication and their
characteristics. Nutrition-related entities can be connected with other nutritionism ontologies, thus providing
highly expressive and informative structures to users.

Aiming at this kind of integration, we make available the developed ontology (Mental Health Management
Ontology - MHMO) in the international repository of BioPortal biomedical ontologies so that it can be used in
other health projects around the world. The BioPortal is an open database that provides access to biomedical
ontologies via Web services, facilitating community participation in ontology assessment and evolution and
providing additional resources for terminology mapping and criteria review [33].

5 Conclusion

In conclusion, this computational artifact contains stored knowledge that can be extracted through personalized
consultations to assist mental health professionals in clinical decisions and can be used as a common basis for
knowledge sharing between humans and machines, promoting improvements in interoperability issues of HIS. It
can also be used as a layer for building other decision-support information systems, health observatories, and
varied smart applications, being useful in areas such as machine learning and artificial intelligence.

This study is part of a larger project. As future work, we aim to use the ontology to develop a Mental Health
Observatory for a Brazilian Public Health Network, to improve the monitoring, analysis, and visualization of
mental health issues, providing information to support evidence-based decisions, health policies elaboration,
public planning, and data sharing. The ontology can be constantly fed with new knowledge to continuously assist
the mental health services provided to the population and can be used to optimizing processes, reducing resource
consumption and bringing benefits to health professionals, managers, and patients.
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Abstract

Background: According to the World Health Organization, mental disorders currently represent a global public
health priority. However, in this area, health managers are forced to interpret complex data obtained from
dispersed sources, with low integration, varied accuracy, and often accessible only by specific information
systems, resulting in reduced data quality and integrity. This scenario generally prevents the extraction of
knowledge and its use as a reference to offer decision-making support for health professionals and managers in
clinical, operational, and administrative processes. Then, interoperability between health information systems is
essential to establish the ability to communicate, exchange and reuse shared information. The Semantic Web is a
validated fundamental structure to ensure semantic interoperability and the integration of dispersed and isolated
datasets through computational biomedical ontologies.
Objectives: Given the importance of mental health and the need for quality data in this area, this study aims to
specify and develop a knowledge-based platform through Semantic Web technologies and standards to integrate,
consume, analyze, and visualize mental health information in a public health care network.
Methods: It is applied research. Therefore, we carried out a literature review on the mental health domain and the
Semantic Web area. From these reviews, we acquired and structured the knowledge needed to build a
computational biomedical ontology for the mental health area and an infrastructure for its use, with three main
components: Resource Description Framework, Ontology Web Language, and the SPARQL Protocol and RDF
Query Language. Then, we used public data from the Psychosocial Care Network of Ribeirão Preto, in line with
the guidelines of the Ministry of Health of Brazil, the World Health Organization, and the Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, to populate and test the created semantic platform. Then, we set up an environment
to perform analysis on this dataset.
Results: As a result of this study, we structured the terminology and standard vocabulary in mental health
according to documents from official health agencies offering a structure to promote semantic interoperability in
mental health. We developed and published a biomedical ontology named Mental Health Management Ontology
on the web and a proposal for a computational architecture for its use. Through the information stored in this
application, we build a solid and consistent knowledge base through which we perform and make available
analyzes and extracts of clinical and managerial knowledge.
Conclusions: The designed structure is a technical contribution that aims to minimize the complexity of mental
health data through highly expressive relationships, standardization of concepts and vocabularies, interoperable
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technologies, and consistent logical rules. To promote improvements in evidence-based decision-making, improve
the service provided to the population, and optimize resource use, benefiting patients, health professionals, and
managers.

Keywords: Mental Health; Semantic Web; Biomedical Ontology; Public Health, Digital Health, Health
Management.

Introduction

Background
Processes such as the control and organization of public health programs, health facilities, supplies, and

quality of care, can be influenced by the lack of instruments to support the definition of management parameters.
The main factors that negatively influence the health decision-making process are low quality, availability, and
integration of population health data. Despite the existence of such data, some reasons make it impossible for
managers and health professionals to access them [1-3].

Among these reasons, we can highlight the non-computerization of processes, the heterogeneity, and
duplicity of data in Health Information Systems (HIS), and the existence of a large amount of isolated data in local
databases, not shared with other systems of a strategic nature and accessible only in a specific and local context.
Such factors can generate significant problems related to the quality of information, making it complex to
coordinate and evaluate them, given that, despite the intense volume, information remains decentralized and
fragmented, without being able to help the decision-making process fully [4,5].

The diversity of data is directly related to the type of information generated by health services and units.
The multifaceted nature of medical language, the high volume of data, and the growing demand for storing,
processing, and analyzing underpin the indispensable practice of computerization and digitization of organizations
in the health domain [6,7]. Decision support tools are essential to guide care practice. The availability of a set of
reference data, through computational platforms, for sharing, analysis, comparison, and visualization of health
information, through the communication of heterogeneous databases is the central aspect to be considered [2,8].

In this scenario, the Semantic Web (SW) emerges as a model for organizing and sharing data through
the web, capable of recognizing the meaning and context of digital documents and helping computers and human
beings in the interpretation of these elements, which improves search results, dissemination, integration, and
reuse of information. So, it is possible to implement knowledge-based mechanisms and infer new knowledge
[1,9,10].

The use of SW to ensure the establishment of these processes, in comparison with other existing
technologies, is justified by the practicality of implementing and configuring the tools in new and legacy systems,
low development cost, encouraging use by several international entities, the opening of data as an incentive for
greater transparency and the growth in the number of platforms that support this technology, as demonstrated by
the World Wide Web Consortium (W3C), the leading standardization organization on the World Wide Web
(WWW) [11,12].

The main structural element of semantic projects is the ontologies. An ontology is a comprehensive
concept and can take on different meanings in different areas of knowledge. In computer science, the term
ontology is used to conceptualize a data model to represent a set of knowledge within a specific domain. One of
the initial designations given to ontology in computing states that “ontology is a formal and explicit specification of
a shared conceptualization” [13].

In ontology engineering, components are used to model and input human knowledge into the project with
high detailing. These processes give a high level of semantic information to the development. So, the ontologies
have many uses in computing currently, being important for areas such as: learning machine tools, artificial
intelligence, search engine optimization, sharing data, interoperability, among others. Therefore, many
possibilities were opened with the advent of SW technologies, and the health area is not different. Ontologies are
used in many countries to assist decision-making in clinical processes related to Alzheimer's Disease [14],
obstetrics [15], chronic respiratory diseases [16], and breast cancer [17], among many other applications.

According to the Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030 of the World Health Organization
(WHO), the field of mental health involves great multidisciplinarity, and therefore the actions taken within a care
network cannot be reduced to closed systems, without communication with other platforms, but to open systems,
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heterogeneous and articulated [18,19]. The support for these actions is also found in the principle of integrality,
one of the basic guidelines of the Brazilian Unified Health System (‘SUS’; Portuguese: ‘Sistema Único de Saúde’),
whose objective is comprehensive care at all levels of complexity, as defined in the Constitution of the Federative
Republic of Brazil of 1988 [20].

However, most Brazilian HISs do not support semantic interoperability, so the information with the
capacity to serve as an input for management is inaccessible to public spheres of strategic character. We can
also observe that in Brazil, there are difficulties to register, collect, and access information from a Psychosocial
Care Network (‘RAPS’; Portuguese: ‘Rede de Atenção Psicossocial'). Such a multifaceted network of articulation
between units, services, and professionals, can offer psychosocial care and reception to the public at different
levels of complexity. Therefore, it is essential to share the data between the health units in this network [21,22].

Some of the main access points for the RAPS are the Psychosocial Care Centers (‘CAPS’; Portuguese:
‘Centros de Atenção Psicossocial’), which can initially receive patients of any level of complexity, and have a
specialized team to provide the necessary treatment or refer the patient to other health units suitable for your
needs [23].

In this context, the processes among the numerous nodes that make up the RAPS require cutting-edge
computational intelligence to be managed effectively. For optimized management, it is necessary to focus on
access to information from patients in different health services and control the availability of resources, such as
vacancies for beds, places for exams, and available treatments and medications. This information is also
essential for monitoring the access and flow of patients through the network nodes [24,25].

It is also necessary to measure the efficiency of the services provided within the health coverage of a
region to evaluate the actions instituted to improve the planning continually. A characteristic way of doing this
procedure is through the survey of indicators and descriptive data through computerized systems [20]. Therefore,
computerized and interoperable knowledge-based systems are essential for collecting and sharing these
informational products and consequently support decisions based on quantitative metrics. These data and the
information generated help professionals act in a coordinated and transparent manner [12,26].

The mental health area can benefit even more from this study because the care for mental and
behavioral disorders usually involves long-term multidisciplinary teams. Therefore, the information must be shared
in an organized, understandable, and interoperable way for efficient and effective work [6]. Thus, the general and
specific objectives of this study are highlighted below.

Objectives
This study has the main objective to specify and develop a knowledge-based domain ontology for the

mental health area and propose a platform for the use of this computation artifact through SW standards and
technologies, to support semantic interoperability in a mental health public network. This architecture must be
able to consume, integrate, and make available RAPS data from the 13th Regional Health Department (‘DRS
XIII’; Portuguese: ‘13º Departamento Regional de Saúde’) of the State of São Paulo, Brazil. The specific
objectives are:

● Conduct a literature review on the mental health area and show the complexity of the data in this scope,
and conduct a literature review on SW technologies and show the state of the art of the use of these
tools in the context of health and, more specifically, mental health;

● Propose the use of SW as a set of standards and technologies, combined with traditional communication
and information exchange techniques to promote interoperability between HISs;

● Through the processes of acquiring knowledge, coming from the literature reviews, standardize the
vocabulary of the domain of interest and develop a knowledge-based computational ontology for the
scope of mental health;

● Create and validate logic rules and implement them in the ontology to infer knowledge and deduce facts;
● Use the created ontology as a semantic repository and populate it with public data from the RAPS of the

DRS XIII, following the guidelines of the Brazilian Ministry of Health for the computerization of the SUS;
● Configure and test the ontology features in a digital environment in which the application can be used to

query the dataset and generate graphic visualization;
● Through this structure, support semantic interoperability and make available information relevant to the

mental health context of the RAPS of the DRS XIII. To generate a common knowledge base to support
decision-making based on evidence.
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Methods

Study design
Usually, investigations in Information and Communication Technologies ( ICTs) can be distinguished as

applied research. This study design uses scientific evidence to develop technologies and methods to intervene in
natural or other phenomena, aiming to improve human interaction with such phenomena. In general, applied
research makes use of inputs from basic research to generate innovations and improvement of practices [27,28].

Therefore, the approach of this study makes use of results from basic investigations in the area of
  mental health and public health networks, intending to understand the events and phenomena involved in this
sphere. After this understanding, we develop computational tools to intervene in these processes, aiming to
improve care practices and the health services offered to the population in a given region.

Data sources
For the proposed development, we use schemes already validated and used in the mental health

context. Initially, public data from the RAPS of the DRS XIII of the Secretariat of State of Health of São Paulo
were considered for the initial modeling of the semantic repository structure. This set of public data was of great
importance for the study, as it offered already structured information about the institutional processes of the health
network and an overview of the concepts that involve mental health in this Brazilian region [21,23].

Other data sources, with information or metadata about mental health, were used to add clinical and
epidemiological value to the development and to provide the necessary knowledge for the realization of the
conference and translation of the vocabulary of the interest domain, and assisting in the identification and
validation of relationships, hierarchies, and logic rules. Among these sources, we highlight:

● WHO Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030: a document that sets guidelines to
encourage countries to develop mental health policies in line with human rights, to represent the reality
of the epidemiological context of each locality through indicators, stimulating the improvement of
integrated care, comprehensive and resolute [18,19];

● Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5th Edition (DSM-5): manual developed by the
American Psychiatric Association, to present statistics based on evidence related to the diagnoses of
patients with mental and behavioral disorders and their treatments [29];

● The Brazilian National Mental Health Policy of the Brazilian Ministry of Health: a policy that aims to
consolidate the mental health care network through articulated services that can guarantee
comprehensive treatment for people with mental disorders at all levels of complexity [30];

● Unified Medical Language System (UMLS): a consistent collection of controlled biomedical vocabularies.
This platform provides a framework for organizing these vocabularies, allowing us to translate
terminological systems and also to check and validate concepts through a thesaurus [31];

● Standards used and validated internationally, including the International Classification of Diseases 10th
Revision (ICD-10) [32] and the Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT), a
systematically organized and computer-processable collection of medical terms [33].

Additionally, to understand in-depth the medical and managerial processes of the region characterized
as the study site, we used works present in the literature that show mental health data specifically from the RAPS
of DRS XIII of the Secretariat of State of Health of São Paulo, Brazil.

In these studies, semi-structured interviews with health professionals and managers of the municipalities
that make up the DRS XIII were conducted, aiming to elucidate the work routine in the health units and the
operational procedures carried out in the day-to-day institutions. The main topics covered were: Steps for decision
making; Formulation of strategies and actions; Planning for the elaboration of health programs; Methods for
evaluating actions and measuring results; Data sources used in management; Information systems used in
management; Patient care and follow-up models; and Redirection of patients within the RAPS [21,25].
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Subsequently, to organize all this information logically and semantically in a digital tool, we use concepts
from engineering ontologies. In this study, we adopted the Methontology methodology [34] to coordinate the
stages of development of our computational ontology.

Ontology engineering
The Methontology methodology was developed in the Department of Artificial Intelligence of the

Polytechnic of Madrid and presents a rigid detailing to structure and explore knowledge acquisition processes. It
enables the construction of ontologies with a high level of expressiveness, to represent the real structures of
domain knowledge. Furthermore, this method proposes a life cycle for the ontologies, based on the improvement
of prototypes during and after development, providing a margin to add, change or delete terms and relationships
[34].

The steps proposed in this methodology are: Specification; Acquisition of knowledge; Conceptualization;
Formalization; Integration; Implementation; Evaluation; Documentation; and Maintenance. The first step consists
of explaining the general characteristics of the ontology, which involves the production of a document containing
the definition of the objective, domain of interest, users, stakeholders, tasks, resources technological, and human
resources necessary for its build. The knowledge acquisition stage refers to the search for information about the
domain chosen from specific, validated, and reliable data sources. The conceptualization phase is based on
structuring the knowledge acquired in the above, aiming at the description of the contents through a conceptual
model.

In formalization, the conceptual model created is converted into a formal model. In this phase, we start
using the Protégé framework [35], an open-source ontology framework for building intelligent systems [36], to
create the first structure of the ontology. To do this, we define hierarchically ordered entities in the classes tab of
this software.

In the same way, we define health units and services offered, necessary documentation for processes,
types of treatments, side effects of psychoactive drugs, comorbidities, means of preventing mental illnesses,
guidelines from official health organizations, people's roles, and management processes, among many other
relevant entities for decision-making in the mental health area. The ontology can be checked entirely through the
Uniform Resource Locator (URL) in the Results section of this paper.

Some of this knowledge can be obtained and verified through the integration stage. The objective of the
integration phase is to verify the possible reuse of other existing ontologies already defined and validated on the
web to compose the ontology under development. In this work, we reuse entities from the Disease Ontology [37],
to compose the structuring of all mental disorders in our ontology, according to the ICD-10 and SNOMED
standards.

In the Implementation stage, the formal model is transformed into source code to be processed by
machines. Coding our mental health ontology also took place through the Protégé framework version 5.5.0, using
the Ontology Web Language (OWL) and the Resource Description Framework (RDF) data model for defining
sentences using triples (Subject, Predicate, and Object), with semantic annotations in RDF-Schema (RDF-S). For
the definition of axioms and logical rules necessary to carry out knowledge inference, we use the Semantic Web
Rule Language (SWRL). To extract and query the dataset, we use the SPARQL Protocol and RDF Query
Language (SPARQL) pattern. The W3C recommends all these formats to standardize SW projects on the web
[11].

In the evaluation phase, we measure the quality of the ontology. One of the ways to do this is through an
engine inference, such as the HermiT Reasoner, which identifies possible inconsistencies in the data structure by
crossing information from relations established with the defined axioms [38].

The documentation phase must provide records and detailed information about the entire development,
facilitating adjustments and reuse of the created ontology. In the course of our work, some documents were
designed to support the organized and efficient flow of tasks required at each stage of the process. We used the
GitHub platform to store these documents. Finally, the Maintenance phase provides for changes to be made when
necessary so that improvements and corrections can be continuous so that the ontology does not become
outdated concerning the domain of knowledge it proposes to represent [34].

Ontology development cycle
In this study, we use validated techniques to design a knowledge-based tool capable of mapping and

relating clinical, biomedical, and managerial concepts of a RAPS. Our ontology follows the recommended
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development patterns by the W3C and the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Figure 1
illustrates the ontology development cycle according to the principles of engineering ontologies [7].

Figure 1: The development cycle of the developed ontology

This development cycle confers and guarantees a solid validation of each development stage, with a
strict detailing of each step, and provides for the dynamic updating of the entities that make up the knowledge
inserted in the computational ontology in a way that so that the ontology remains up-to-date and is capable of
representing the reality of the domain of interest without room for ambiguity [7,8,9].

Some frameworks categorize structures for ontology construction to provide a formality for reusing and
sharing ontologies. One of the most used currently is the Basic Formal Ontology (BFO), a top-level model that
promotes ontological interoperability. This structure makes the development more explanatory and
understandable to professionals and developers from different areas of knowledge [39].

Basic Formal Ontology
The BFO framework, widely used and recommended by Open Biological and Biomedical Ontology

(OBO) Foundry, is based on the division of entities, or concepts of the domain, into two distinct general classes,
"continuant" and "occurrent", the first concerns elements that continue to exist indefinitely, such as "doctor",
"patient", "ambulance", and "hospital". While the second comprises processes that have a beginning and an end
well defined, such as "attendance", "hospitalization", "treatment", and "scheduling". There are subdivisions inside
each category that further detail each concept within a general structure, as shown in Figure 2 [1].

Figure 2: Basic Formal Ontology structure
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This framework uses perspectives of reality that shape the organization of the vocabulary in ontology, so
the ideas articulated in an ontological project become more understandable by humans and machines [39]. In this
way, we inserted all the concepts in our ontology according to the predefined structure of this framework. Next, we
demonstrate the method for architecture and configuration of an environment computation for the use of this
ontology.

Semantic data environment
For structured knowledge to be used, reused, or consulted, it is initially essential to make it publicly

available online. We made this through web services available on the web [1,8]. Thus, after developing our
computational ontology, the product information in OWL format, generated locally, was uploaded and made
available on WWW.

At first, acquiring a website domain was necessary to store ontology files online. After this storage, it was
possible to request that other online applications communicate with it. To upload the ontology files in the acquired
web domain, we use the Filezilla software [40]. This procedure was carried out using the File Transfer Protocol
(FTP). These files, including the source code, were also stored on the GitHub platform [41] for the project's
versioning and in the BioPortal [42], to facilitate its access, sharing, and reuse [43].

Later, it was possible to configure Applications Program Interface (APIs) to communicate with the
ontology. They connect directly to the source code of the ontology defined on the web through the Uniform
Resource Identifier (URI) and Internationalized Resource Identifier (IRI) and generate configurable interfaces for
performing manipulations and queries on the dataset. Figure 3 demonstrates the Apache Jena Fuseki API
connection with the ontology and the loading of 2304 triples of information in the application.

Figure 3: Ontology connection to Apache Jena Fuseki API

After connecting the ontology with the API, it was possible to extract knowledge for the mental health
area. For a graphical and user-friendly view of this functionality, we connected the ontology with the API of a
graph database available for triples on the web, GraphDB Ontotext [44].

Semantic graph databases, also known as triplestores RDF provides the core infrastructure for
modeling, integration, and consultation of the data and can be explored, and consumed by companies,
organizations, and academic institutions [45]. To configure the graphic database through the application GraphDB
Ontotext, we downloaded, installed, and ran the application on a local server (localhost port 7200). Although the
server runs locally, this configuration can be extrapolated to a web server.

So, we create a data repository in this installed application and import the ontology into the graph
database, selecting the OWL format file and entering its IRI address. Thus, the graphical application generates
and provides a SPARQL terminal for performing custom queries in the semantic repository. Through this terminal,
we can perform knowledge extraction. Next, we present the results of this study.

Results
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Mental Health Management Ontology

The pillar of all interdisciplinarity of this work is in developing and publishing the domain ontology for
mental health, entitled Mental Health Management Ontology (MHMO). Figure 4 highlights the example of mental
and behavioral disorders mapping according to the ICD-10 and the SNOMED CT standards.

Figure 4: Definition of mental disorders entities in the Protégé framework

It is important to remember that each one of these entities has extensive subdivisions mapped in our
ontology according to the mentioned patterns. In addition, we can define any entities relevant to the domain we
wish to represent. Figure 5 shows another example, where we determine people's roles in all processes involving
this knowledge domain, according to documents from the Brazilian Ministry of Health and RAPS [25], in line with
the literature review on mental health processes in this health network.
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Figure 5: Definition of roles entities in the Protégé framework

In the Protégé Object Properties tab, we can also define relationships between these defined entities.
Figure 6 demonstrates an example where we define the "accompanies" relationship and connect two entities to it:
"MultidisciplinaryTeam" and "PatientEvolution". In order to inform the machine that the multidisciplinary team is
responsible for monitoring the patient's evolution.

Figure 6: Definition of relationships between entities in the Protégé framework

Additionally, we use the Individuals tab of the Protégé framework to define logical relationships between
specific instances from the classes. Figure 7 shows an example where we create an individual named
"Antidepressant" of the "Drug" class. This individual is connected with the relation "MayCauses", and we insert the
entities referring to side effects that antidepressants may cause, informing this knowledge to the tool. Such
knowledge comes from the data sources mentioned. Further details on the inferences made will be described in
the next section of this paper.
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Figure 7: Definition of logical assertions in the Protege framework

Therefore the MHMO can be used as a consistent repository of evidence-based knowledge, this
ontology can be consumed by people, machines, databases, and web applications. Such a computational artifact
comprises 373 classes, 52 relationships between these categories, 100 individuals, and its maximum depth is 9.
We can view the entire ontology published on the web through the following digital environments: MHMO
Bioportal [46]; MHMO GitHub [47]; and MHMO Source code online [48].

We can find further information and additional details on the official website of MHMO [49]. Due to the
use of the RDF and RDF-S approach, we represent the data in a structured, flexible and personalized way. And
through OWL, we formally describe the semantics of the classes and properties used, conferring unambiguous
knowledge to the developed tool. We mapped all the concepts and processes that involve the domain of interest,
providing a standardized terminology and vocabulary to describe contents and axioms using semantic and logical
connective elements. When these definitions are combined with facts, they allow other facts, which are
necessarily true, to be inferred [50].

The MHMO can be used to serve the purpose of organizing and sharing information through intelligent
web applications. This paradigm computation allows digital systems to exchange data with high
representativeness and precision. Such a set of techniques, patterns, and resources can significantly ensure
semantic interoperability when indexing data, thus opening the possibility for other HISs to identify, organize and
consume them [9].

So, we can use this structured knowledge to support clinical and managerial decision-making in an
integrated and semantic way. In addition, we present the possible performing knowledge inferences based on the
stored information and the explained and defined logical rules in the application.

Knowledge inference and explanation
This section is based on the development and use of axioms and logical rules to establish parameters so

that it is possible to infer relevant knowledge to the field of mental health. For this, we used the SWRL standard.
The logical rules proposals are in the form of conditional statements, which are necessarily true if certain
conditions are satisfied. To demonstrate this functionality, we chose schizophrenia as the target disorder. This
choice is justified by the high rate of diagnoses of this disorder among the Brazilian RAPSs [51]. Moreover, for its
importance worldwide since this type of mental disorder affects more than 21 million people worldwide [52].

Schizophrenia can present itself in various ways, making identifying its signs and symptoms in the initial
phase of the disease a non-trivial task. Therefore, the main symptoms must be considered, and this information
must be available for clinical and managerial decision-making in mental health units. This knowledge improves
the accuracy of the diagnoses performed and, consequently, the redirection from the patient to the health service
most appropriate to the complexity of its case [53,54].

Figure 8 represents the result of inference where initially, the machine searches for and makes available
the main symptoms of schizophrenia [29,54] and indicates the possible diagnosis if the patient presents such
symptoms. The following examples were generated with the HermiT Reasoner inference engine.
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Figure 8: Inference of the possible diagnosis according to symptoms

It is important to remember that the result inferred by the ratiocinator should not be considered a
definitive diagnosis without the evaluation and follow-up of a health professional. This functionality provides
valuable subsidies and evidence to help healthcare professionals make their own decisions. We also know that if
the diagnosis of schizophrenia is confirmed, the patient must be referred for specific treatments. Therefore, the
reasoner can infer treatment types for a schizophrenic patient, as shown in Figure 9. Furthermore, Figure 10
demonstrates which types of drugs can be used in this case if the treatment is pharmacological.

Figure 9: Inference of types of treatments according to diagnosis
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Figure 10: Inference of drug types according to treatment

In this way, we provide a semantic structure to assist decision-making processes through the inference
of knowledge mapped with rules defined according to guidelines from official health organizations and manuals. It
is also possible to use the MHMO as a validated data repository and extract the required information, as well as to
complement the knowledge of existing databases and to promote interoperability at the semantic level of
concepts and relationships explained to the machine through informational semantic patterns.

According to the WHO, structuring information about diagnoses, symptoms, and treatments is essential
for proper care and universal coverage in a mental health care network [18,19]. So, using the cited standards and
technologies, it is possible to perform practical reasoning tasks on the data set by machines and software agents
[8,11]. Following international communication protocols, we extract validated knowledge for the mental health
domain.

Knowledge extraction
In this section, we used examples from managerial scenarios that involve mental health management,

but clinical aspects, like diagnosis, symptoms, and treatments, can also be extracted [8]. Unlike the inference
functionality, in knowledge extraction, it is not necessary that conditions be satisfied. We can describe the query
using SPARQL. Both features are available from MHMO and can be used in different situations according to the
stakeholder's needs.

For the patients to receive adequate treatment, they may have to go through different health units of
varying levels of complexity within the health network. To control patient flow, we map all types of health facilities
according to the processes adopted by the SUS [23,30]. Therefore, Figure 11 presents the hierarchical structuring
of health units that make up the RAPS of DRS XIII, visualized through the OntoGraf application. The data is from
the Ministry of Health of Brazil and the Secretary of Health of the State of São Paulo [23,25].
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Figure 11: Hierarchical structuring of the DRS XIII RAPS health units and services

The CAPSs, in their different modalities, are strategic mental health care units within the RAPS and that
the correct referral of patients by these units produces better clinical outcomes [21,23]. Figure 12 exemplifies the
extraction of knowledge generated from a personalized query that shows how the other health units connect with
the CAPS and the options for referring patients [23,30].

Figure 12: Mapping of possible CAPS referrals

In this scheme, the “HealthUnit1” represents the health service or unit that sends the patient, and the
“HealthUnit2” represents the health service or unit that receives the redirected patient. So, in Figure 12, we can
see that CAPSs can refer patients to more complex health units, such as psychiatric hospitals and general
hospitals, and receive patients from less complex health units that comprise the SUS Primary Care. The patient's
flow through RAPS represents a complex process in terms of logistics, given the diversity of possible diagnoses
for mental disorders and the variety of types of care and services at all levels of complexity. Thus, the availability
of a knowledge-based tool to assist this type of managerial decision becomes essential in health networks.

In addition, studies show that bureaucratic procedures directly influence the quality of care, service, and
consequently, patient satisfaction [21,25]. In Brazil, these procedures are not clear and transparent, which leads a
percentage of patients to give up their treatments [55]. In this way, the MHMO can also serve as a base of
common knowledge for consulting, for example, the necessary documentation related to a procedure within a
mental health unit.
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The following example, Figure 13, displays the required documentation for admitting a patient to a
regional psychiatric hospital: Hospitalization Authorization; Medical Record; Patient Identifier; Census Form;
Admission Document; Hospitalization Request; and Belongs Relation [23,25]. We can see that the
"Hospitalization" entity is connected, through the "needsDocument" relationship, with the entities of the
documents necessary for the patient's hospitalization to occur in this health unit.

Figure 13: Documentation required for psychiatric hospitalization

The structured knowledge about the necessary documentation for each management process that
involves the mental health units and services in a mental health network is essential information for the
accessibility of services and treatments. It must be transparent and available, facilitating citizens' access to health
services of all complexities and improving the work of health professionals, who must have at their disposal a
common base with consistent information regarding the fulfillment of roles and requirements for hospital
processes [23,25,55].

Therefore, through MHMO, it is possible to establish a semantic pattern of concepts and expressive
relationships between clinical and managerial facts based on evidence and to connect such informational
elements to the routine of the health service or unit, considering the health network, orderly, dynamic, and
transparent processes are demanded, which is even more relevant in mental health, which involves extensive
multidisciplinary. Next, we will discuss this study's main difficulties, limitations, and strategies to mitigate them. We
also explain the most innovative point of the study.

Discussion

Evidence indicates that medical errors frequently occur even in a clinical environment supported by
traditional information systems and electronic medical records [56]. In this sense, knowledge based tools are a
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complement of these systems [50]. In Brazil, many patient referrals do not correspond to expectations within the
health network system, according to the Brazilian National Mental Health Policy. There exist failures in the patient
targeting and redirection processes, and such problems can lead to patients abandoning their treatments,
generating high rates of evasion and readmission within the SUS, resulting in high social costs [25,57]. So, the
MHMO offers features to promote accurate decisions based on clinical evidence and official management
documents in processes that are not always transparent.

This study's leading innovation and strong point are that the tool was developed to cover both clinical
and managerial aspects of the mental health domain, connecting biomedical knowledge with the operational and
administrative aspects of the RAPS. Therefore, this model allows the alignment between the information systems,
the strategies of the public health network, and the operational routine of the units that make up the network.

The entire semantic structure of the ontology was built through an extensive phase of acquisition of
knowledge about mental health in Brazil and the world. However, this study's great difficulty, and limitation,
occurred in the vocabulary connection and creation of entities' relationships with concepts related to mental health
but not owned/native to this area. For example, the description of entities related to psychoactive drugs covers
concepts from the pharmaceutical area.

Therefore, it is still possible to relate the psychoactive drug entities listed in our ontology with entities
originating from other ontologies in the pharmaceutical area, providing a more technical and detailed description
of each class of drug. These entities can be related to entities from other specific ontologies to provide the most
detailed description of a concept or relationship.

Thus, the MHMO can still be improved. It is possible to carry out the insertion of different types of
knowledge and relationships from other domains which complement the area of   mental health, thus increasing the
completeness of the tool. And, in the same way that we can use other ontologies to import concepts into MHMO,
our ontology can also be used to meet other projects' demands, avoid highly costly rework in knowledge
acquisition, and contribute to future advances in the area.

MHMO has a margin for updates, insertions, or removals of concepts to mitigate such limitations. This
tool is available online to be downloaded and used or adapted for use in different health contexts. So, the MHMO
can constantly be improved by the scientific community through validated knowledge. How new scientific
evidence may emerge in the knowledge domain chosen, the MHMO offers scope for future updates. Since an
ontology must represent the reality of a domain, it must consider the mutability of this reality and offer scope and
planning for changes [1,9]. Next, we describe our conclusions.

Conclusions

This work presents itself as a technical contribution to supply the existing demand for quality,
standardized and interoperable information for the mental health area in a public network and can also be
adapted and used in health systems in other countries. As recommended by the WHO, computational tools based
on knowledge should assist in the elucidation of facts related to public health and provide information so that
services can carry out the necessary interventions and the most appropriate procedures for each situation, from
the care to the stabilization of the patient.

Thus, it can provide contextualized information to support decision-making and health planning so that
the strategies and policies developed in this sphere can be constantly improved and adapted to the social scene
in which they are inserted, thereby increasing the efficiency and effectiveness of mental health services offered. In
addition, evidence-based decision-making generates resource savings for public health care, better treatment
outcomes, and greater patient satisfaction.

In future work, we aim to use the MHMO as a semantic layer for the elaboration of a digital mental health
observatory, with a friendly interface and responsive (front-end) design elements that facilitate end users, such as
functional buttons, filters, and checkboxes for data selection, dialog boxes, and dynamic maps, among others.
Writing a query in SPARQL will not be necessary because it will be automatically built through an internal system
process (back-end), according to the filters and variables that the end user selects.

In addition, MHMO can also be used to construct very sophisticated Decision Support. Being able to
offer, in the same way, the interoperable knowledge necessary for structuring artificial intelligence algorithms,
machine learning, search optimization methods, among other applications intelligent and semantic systems.
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The MHMO support capability allows different health units in the network to use this common framework
of knowledge to work transparently, articulated, and together. Thus, we believe that from this development, the
data set linked to the mental health of a region becomes more standardized, decreasing its complexity and
facilitating its interpretation and sharing by human beings, machines, and strategic governmental systems.
Generating better results for public health management, optimizing processes, supporting evidence-based
decision-making, improving health planning, reducing resource expenditures, and promoting benefits for patients,
health professionals, managers, and society.
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SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language
SUS: Unified Health System
SW: Semantic Web
SWRL: Semantic Web Rule Language
UMLS: Unified Medical Language System
URI: Uniform Resource Identifier
URL: Uniform Resource Locator
W3C: World Wide Web Consortium
WHO: World Health Organization
WWW: World Wide Web
 ICT: Information and Communication Technology
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ANEXO A - CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO EM CONFERÊNCIA
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ANEXO B - CARTA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (HCRP)


