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RESUMO 

 

A área dos imunobiológicos (vacinas), contém um grande volume de informações na web, 

isto acaba dificultando o retorno de buscas com informações relevantes, como em outras 

áreas da saúde os sistemas e recursos tecnológicos que são desenvolvidos possui 

heterogeneidade dos dados, ou são seja, sistemas que não interagem entre si. Sendo assim 

foi desenvolvida a ontologia da Imuno-onto para o domínio imunobiológico. O objetivo 

da Imuno-Onto é servi como base de conhecimento, estruturada para consultar 

informamos sobre o esquema vacinal. A Imuno-Onto foi desenvolvida usando a 

metodologia Methontology e para complementar a metodologia foi usado o método 

Ontology 101. A ontologia foi construída seguindo o padrão da web semântica, desta 

forma se utilizou a ferramenta Protégé que faz uso da linguagem OWL. Para validação 

da ontologia foi utilizado o raciocinador HermiT que vem pré-instalado no protégé. Para 

uma melhor eficiência das buscas de informações sobre os imunobiológicos o uso de um 

modelo conceitual como as ontologias se fez necessária para organizar essas informações, 

desta forma a Imuno-Onto servira como suporte para formação de futuros profissionais 

ou profissionais já formados e para qualquer pessoa que busque pelas informações ou que 

tenham alguma dúvida sobre algum esquema de vacinal.  

 

 

 

Palavras-chave: Ontologia, Web Semântica, Imunobiológico 

  



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The area of immunobiologicals (vaccines) contains a large amount of information on the 

web, which complicates the return of searches with relevant information, as in other 

health areas the systems and technological resources that are developed have 

heterogeneous data, or are , systems that do not interact with each other. Thus, the 

ontology of immunoblot was developed for the immunobiological domain. The purpose 

of the Immuno-Onto is to serve as a knowledge base, structured to consult we inform 

about the vaccination scheme. Immuno-Onto was developed using the methodology 

Methontology and to complement the methodology was used the method Ontology 101. 

The ontology was built following the semantic web standard, in this way if you used the 

Protégé tool that makes use of the OWL language. For the validation of the ontology was 

used the reasoner HermiT that comes pre-installed in the protégé. In order to improve the 

efficiency of immunobiological information searches, the use of a conceptual model such 

as the ontologies was necessary to organize this information. In this way, Immuno-Onto 

will serve as a support for the training of future professionals or professionals already 

trained and for any person who inquires about the information or who have any questions 

about any vaccine scheme. 
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1. Introdução 
O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas diversas áreas do 

conhecimento vem contribuindo para uma melhor organização dos dados e informações. 

De acordo com Santos et al.  (2017), a utilização de TIC na área da saúde está em 

expansão, mas ainda existe insuficiente compreensão de como e por que essas 

intervenções funcionam. 

 O uso de equipamentos e exames computadorizados já é uma realidade 

vivenciada. Segundo Lorenzetti      et al. (2012), as tecnologias de atenção à saúde incluem 

medicamentos, equipamentos, procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, 

educacionais e de suporte, programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais a 

atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população. Sugere-se, assim, perceber 

o quanto a tecnologia está presente na saúde e na assistência à população que faz uso 

destes recursos. 

Quando o assunto é armazenamento e compartilhamento de dados, uma das 

principais dificuldades dos sistemas desenvolvidos para a saúde é, além do volume e 

heterogeneidade dos dados, a existência de ferramentas que não interagem entre si, 

inviabilizando o compartilhamento dos dados entre instituições que um mesmo paciente 

possa frequentar (Pasini, 2009). Esta realidade torna-se mais crítica no contexto atual, 

onde dados e informações encontram-se desestruturados e espalhados na Web.  

A área da Imunologia faz parte da Ciência Biomédica responsável pelo estudo e 

conhecimento do sistema imunológico. De acordo com Crepe (2009), a imunologia é “ 

[...] o estudo da imunidade, ou seja, os eventos moleculares e celulares que ocorrem 

quando o organismo entra em contato com micro-organismos ou macromoléculas 

estranhas presentes no ambiente”. Tem como função proteger o corpo de agentes externos, 

prevenindo posteriormente, o desenvolvimento de doenças.  

Os imunobiológicos são produzidos através de agentes infecciosos, 

especificamente vírus e bactérias, que têm como função agir no sistema imunológico para 

que, quando o organismo entrar em contato com esses agentes, o corpo seja capaz de ativar 

as células de memória e produzir anticorpos para eliminar os agentes externos. Cruvinel 

et al (2010) afirma que o sistema imunológico é “[...] constituído por uma intrincada rede 

de órgãos, células e moléculas, e tem por finalidade manter a homeostase do organismo, 
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combatendo as agressões em geral”. A complexidade da área de Imunologia justifica a 

necessidade de sistemas computacionais que favoreçam a tomada de decisões.  

A engenharia de ontologia engenha processos voltados a atividades que 

estabelece os termos e relacionamentos de um domínio (Dias, 2010). Na engenharia de 

ontologias existem metodologias com etapas e definições de processos para o 

desenvolvimento de ontologias, entre elas podemos destacar a Methontology e o método 

Ontology 101. A metodologia Methontology possui processos direcionados ao 

desenvolvimento de ontologias, já o método 101 propõe atividades para o 

desenvolvimento de uma ontologia como definição de classes, organização e 

relacionamentos (Silva et al. 2008). 

Para representar as informações e gerar conhecimento, se faz necessário o uso de 

modelos capazes de representar um domínio de forma clara e não-ambígua. Neste 

contexto, surgem formas de solução, entre elas esta as Ontologias, isto é, especificações 

compartilhadas de uma área de conhecimento, para que essas informações sejam 

construídas de forma objetiva e clara (Medeiros, 2009).  O presente trabalho desenvolveu 

uma ontologia denominada “Imuno-Onto”, destinada ao domínio dos Imunobiológicos. 

Esta escolha deve-se ao fato das ontologias serem capazes de moldar e representar da 

melhor forma a base de domínio escolhida. Não apenas isso, as Ontologias também são 

capazes de raciocinar sobre as informações modeladas, explicitando informações que 

estão “escondidas”. Esta capacidade de representação alinhada ao raciocínio, eleva as 

Ontologias a um dos principais mecanismos utilizados na Engenharia do Conhecimento. 

 A Ontologia desenvolvida tem o intuito de servir para consulta e suporte à 

tomada de decisões, já que foi adicionado informações específicas para cada vacina 

desde o número de dose até às restrições. Um diferencial para essa proposta é pensar em 

um sistema que possa ser capaz de gerar quais vacinas e a ordem de cada dose a serem 

tomadas com os aprazamentos no caso de crianças, gestantes e adultos, com vacinas 

atrasadas, tendo com parâmetros de entrada a idade e as doses já tomadas. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Dá-se nessa seção o contexto para o problema de modelação de dados de um domínio 

específico, com ênfase nos aspectos de estrutura da web semântica que é uma solução de 

organização de informação da web, bem como os objetivos que nortearam esta pesquisa.  

No contexto atual com a presença da internet é perceptível o grande volume de 

informações presentes nela,  temos grandes volumes de dados depositados na web 
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formando um emaranhado de nós, onde essas informações não estão estruturadas, desta 

forma sendo pensado em tecnologias que visam ser realizadas buscas mais eficientes 

filtrando apenas informações relevantes(Schons, 2007). 

No Brasil os imunobiológicos ou vacinas são disponibilizadas gratuitamente pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), as vacinas são uma medida de profilaxia, ou seja, uma 

forma de prevenção da saúde da população, graças a essa medida de prevenção doenças 

consideradas comuns no âmbito brasileiro, foram erradicadas ou reduzindo os números 

casos de pessoas doentes(Mistério da Saúde, 2019). Os imunobiológicos estão de fácil 

acesso a polução nas salas de vacinação das Unidades de Básicas de Saúde (UBS).  

Apesar da comprovação da eficiência dos imunobiológicos na prevenção de 

doenças, no país está tendo queda na cobertura vacinal, ou seja, o número de pessoas que 

estão procurando as UBS está caindo, fazendo com que o risco de possíveis surtos de 

doenças consideradas erradicadas ou controladas possam ocorrer (Guimarães,2017). 

Levando em consideração a importância do processo de vacinação e grande 

volume de informação que possui essa área, se faz necessário que essas informações 

sejam tratadas de forma que a população que busca informação sobre processo de 

vacinação como também para os profissionais que trabalham diretamente com os 

imunobiológicos que precisam estarem atualizados com as mudanças que venham 

ocorrer como a do calendário de vacinação. 

Diante de diversas tecnologias que possam solucionar essa desordem de 

informações, vem se destacando a web semântica que vem como uma nova proposta de 

paradigma sob a web tradicional, por possui metodologias capazes de tratar e filtrar 

informações (Schons, 2007). A web semântica permite que as informações sejam 

organizadas, estruturadas e categorizadas de forma que sejam entendidas pelas pessoas, 

mas que tenham sentido e sejam interpretadas pelos computadores para que isso seja 

possível é utilizado as ontologias que tem vocabulários e relações (Schons, 2007). 

 Para desenvolver a ontologia para o domínio imunológico se fez necessário fazer 

uso da metodologia Methontology que possui um conjunto de diretrizes para a construção 

de ontologias do “zero”, os processos dessa metodologia são compostos por 1-

Planejamento, 2-Especificação, 3-Conceituação, 4-Formalização, 5.Integração, 6-

Implementação, 7-Avaliação, 8-Documentação, 9-Manutenção (Fernández, 1997).  
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Figura 1.Definição dos processos da Methontology. 

 

Fonte: Própria. 

 O método 101 de Noy e McGuiness (2001), foi criado para orientar novos 

desenvolvedores de ontologia, esse método foi inspirado no designe Orientado a Objeto, 

para desenvolver uma ontologia é preciso definir: os conceitos, hierarquia dos conceitos, 

Propriedades e instancias. O método 101 possui as seguintes etapas: 1. Determinar o 

domínio e o escopo da ontologia, 2. Considere a possibilidade de reutilizar ontologias 

existente, 3. Enumerar termos importantes na ontologia, 4. Definir as classes e a 

hierarquia de classes5. Defina as propriedades das classes, 6. Definir as facetas dos slots, 

7. Crie instâncias. 

1.2 OBJETIVOS E METAS 

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver uma ontologia para os imunobiológicos 

(vacinas), que permita a realização de consultas sobre o esquema de vacinação. Essas 

consultas, podem ser feitas por profissionais de saúde que trabalham com os 

imunobiológicos ou por qualquer pessoa que tenha interesse, também podendo ser usado 

no âmbito educacional nos cursos de atualização de sala de vacina. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para se alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos foram definidos: 
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● Fazer um levantamento acerca do processo de vacinação no âmbito nacional; 

● Moldar uma estrutura conceitual com os conceitos e relações envolvidos no 

domínio especificado; 

● Estudar a Web Semântica, e suas Tecnologias; 

● Pesquisar sobre os formalismos lógicos e as metodologias para construção 

da Ontologia; 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

Esta monografia está organizada como segue. Na Seção 2 será discutido sobre a 

imunologia e sua atuação do organismo, bem como os fundamentos tecnológicos 

utilizados na pesquisa, tais como a web semântica e ontologias. Na Seção 3 será descrita 

a metodologia de desenvolvimento deste trabalho. Em seguida, na Seção 4 será relatada 

sobre a estrutura da ontologia Imuno-Onto, sua composição, seus conceitos e axiomas. 

Na Seção 5, discutiremos os resultados do experimento de estudo de caso. Finalmente, na 

Seção 6 serão relatadas as considerações finais do trabalho. 

 

2. Fundamentação Teórica 
 

2.1 SISTEMA IMUNOBIOLÓGICO 

O sistema imunológico é formado pela ligação de órgãos, células e moléculas, com 

finalidade de manter a homeostase do organismo de possíveis agressão (Cruvinel et al., 

2010). De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), a 

imunologia é o estudo da imunidade, onde eventos celulares ocorrem devido o contato do 

organismo com microrganismos externos. Devido a essa exposição, o organismo, ao 

entrar em contato com os agentes infecciosos, desencadeia a produção de células de 

resposta imunológica pela medula óssea. O sistema imune pode atuar de duas formas 

(Mistério da Saúde, 2014): 

● Imunidade inespecífica (natural): Mecanismo de defesa bioquímico e celulares 

que já estão presentes no organismo antes mesmo de iniciar o processo infeccioso. 

Composta por barreiras como pele e mucosa. 

● Imunidade específica (adquirida ou adaptativa): A imunidade adquirida específica 

e a proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica 

inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfoides. 
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Os linfócitos B são responsáveis por iniciarem a produção de anticorpos 

específicos (Imunidade Humoral) contra o antígeno. Os linfócitos T ficam responsáveis 

por viabilizarem a produção de células de memória (Imunidade celular). Os principais 

agentes infecciosos causadores de doenças são os vírus, fungos, parasitas e bactérias.  

Sobre as respostas primárias e secundárias, é interessante ressaltar a diferença, 

quando os mecanismos da resposta inespecífica não são suficientes para deter a infecção, 

a resposta específica será desencadeada (Mistério da Saúde, 2014): 

● Resposta Primária - Quando a vacina é aplicada, ela irá estimular a 

produção de anticorpos específicos e a produção de células de memória. 

● Resposta Secundária - Quando as células de memória são ativadas, 

permitem a rápida produção de anticorpos específicos quando exposto ao 

agente causador da doença. 

Um fator que influencia a resposta imune é a idade, pois no primeiro ano de vida 

a criança está em processo de desenvolvimento do sistema imunológico. Os recém-

nascidos e lactentes possuem um sistema imunológico imaturo, por isso são mais 

vulneráveis que os adultos aos agentes infecciosos causadores de doenças (Diniz et al., 

2014). 

2.2 WEB SEMÂNTICA E ONTOLOGIAS 

Nesta seção será apresentada a relação da Web Semântica e ontologias. De acordo com 

Santarem (2014, p.2017) “A Web Semântica apresenta tecnologias e conceitos que 

perpassam por questões como descrição, representação e consultas dos dados. Neste 

cenário, as ontologias contextualizam as informações, permitindo geração de 

inferências.” 

2.2.1 WEB SEMÂNTICA  

O uso da internet faz parte da vida das pessoas e com a World Wide Web e os recursos 

presentes na rede como as linguagens, podemos inserir todos os dias novos dados na 

internet. Através da linguagem HTML (Hypertext Markup Language) é possível criar, 

formatar, estruturar páginas webs e, posteriormente, hospedar essas páginas em um 

servidor (Giroldo e Fressati, 2015). As informações disponíveis na internet geram mais 

dados avulsos, muitas vezes sendo difícil de conseguir filtrar corretamente as pesquisas 

feitas na internet (Recuero,2009). 

Em 2001 surgiu o primeiro conceito da web semântica na revista americana Scientific 

American. Web significa teia ou rede, assim representando a conexões de servidores e 
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computadores, já semântica em linguística tem a ideia do estudo do sentido e significado 

de uma palavra, então Web semântica pode ser definida como significado das palavras 

(ou recursos) disponíveis da rede. 

A web semântica traz uma nova proposta e reformulação para a web. Com base 

no conhecimento, podem ser criadas tecnologias computacionais que sejam capazes de 

tomar decisões para serem aplicadas sobre diversos serviços de informações presentes da 

web.  

O W3C é um consórcio responsável por padronizar o modelo de arquitetura da 

web semântica que é constituído por camadas, como mostra a Figura 1. Cada camada 

dessa arquitetura possui dependência da cama inferior. A web semântica não é distinta da 

web já existente e sim uma expansão, ou seja, a camada base da estrutura da web 

semântica herda da web original. Particularmente, a Web original é composta apenas 

pelas duas últimas camadas da Web Semântica. A proposta da Web Semântica é construir 

um novo ecossistema na Web, onde os recursos podem ser entendidos por homens e 

máquinas.  

Figura 2.Arquitetura da Web Semântica pela W3C. 

 
 

Fonte:Lima,2009. 

Na camada base, UNICODE é a codificação utilizada, e o URI (Uniform Resource 

Identifier) é responsável por identificar os recursos existentes na web. A camada XML1 

(eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação. Os documentos neste 

                                                   
1 Disponível em< https://www.w3.org/XML/> acesso em 20 jun 2019. 

https://www.w3.org/XML/
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formato são estruturados para que as outras camadas possam ter acesso aos dados contidos 

no seu interior. A camada RDF2 e RDF Schema são usadas para garantir a semântica sobre 

os arquivos XML e a relação entre os objetos existentes nos recursos URI. Na camada de 

ontologia são construídas modelos responsáveis pela interpretação dos dados e suas 

relações entre si. Na camada de Lógica é onde as regras sobre a camada de ontologia são 

descritas. A cama de Assinatura digital identificar as alterações feitas em documentos. 

Nas camadas superiores temos a de Prova e Validação. Após ser escrita as regras na 

camada Lógica é preciso validá-las, ou seja, na camada de Prova essas regras são 

executadas para verificar sua consistência; em seguida, na camada de validação ela é 

aprovada (ou não). 

2.2.2 ONTOLOGIAS  

Uma Ontologia é “uma especificação formal e explícita de uma conceituação 

compartilhada” (STUDER, 1998). Ontologias, em um nível de abstração mais alto, 

estabelecem uma terminologia comum e idealmente não ambígua para o domínio em 

questão (Azevedo, 2008). A ideia de ontologia é, frequentemente, restrita ao que se chama 

“ontologia formal” (Freitas, 2009). Isto significa que o conteúdo de uma ontologia é 

descrito pela utilização de um formalismo de representação de conhecimento bem 

embasado em termos lógico-matemáticos, que pode dotar os sistemas de computador da 

habilidade de realizar inferências lógica. Uma Ontologia é definida em termos de 

conceitos, relações, instâncias, e axiomas, conforme Figura 2. 

Figura 3. Exemplo de ontologia. 

  
Fonte:Fernandes,2011. 

                                                   
2 Disponível em:< https://www.w3.org/RDF/> Acesso em: 20 jun 2019. 

https://www.w3.org/RDF/
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O processo de desenvolvimento de uma ontologia não é simples, sendo necessário 

planejar e organizar como e qual ontologia será mais adequada para a resolução do 

problema trabalhado. De acordo com Dias (2010) “O desenvolvimento de uma ontologia 

é um processo não trivial, complexo, caro e com várias etapas, que vão desde a modelagem 

até avaliação e documentação da Ontologia”.  

Segundo Campos et al. (2016), “a utilização de ontologias é um dos métodos 

adequados para representação e organização de recursos digitais destinados à educação 

no domínio da saúde”.  Ao escolher a área que será criada a ontologia, tem que optar pela 

ontologia que melhor atenderá as necessidades da problemática. Neste ponto, Farias 

(2006, pág. 2) enfatiza que “Visto isso, tem-se os tipos de ontologia, cuja escolha do tipo 

ideal à aplicação está relacionada aos resultados e objetivos que se espera alcançar com 

sua implantação”.  

Para se pensar em uma modelagem de sistema específico é importante conhecer os 

sistemas que já existem e avaliar sua usabilidade e se atende todas as necessidades e, com 

isso, fazer uma nova modelagem direcionada. Segundo Dias (2010, pág. 30), “Por isso 

sistemas de informação hospitalar são projetados, testados e aplicados com o intuito de 

auxiliar a gerência e manutenção dessas informações. O gerenciamento da informação 

em setores hospitalares e áreas afins é um componente essencial no processo de prestação 

de cuidados aos pacientes.” 

 Segundo Pasini (2009), “são várias as metodologias existentes para a construção 

de uma ontologia, mas também são desenvolvidos recursos que auxiliam no seu 

desenvolvimento. Um destes recursos é representado pela linguagem utilizada no 

desenvolvimento da ontologia”. Para construir uma ontologia que melhor se adeque ao 

assunto proposto, se faz importante ressaltar a necessidade de conhecer primeiramente o 

problema e suas características e particularidades para assim planejar e estudar a melhor 

ontologia a ser usada. 

De acordo com Hinz (2006), as ontologias podem ser classificadas pelo seu tipo 

entre elas podemos destacar as de Representação, Gerais (ou de topo), Centrais (ou 

genéricas de domínio) e Domínio e de Aplicação. A Figura 3 destaca a atuação destes tipos 

de ontologias.  
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Figura 4. Definições dos tipos de ontologia. 

 
Fonte: própria 

 As ontologias possuem semelhanças em relação a sua estrutura, porém é necessário 

conhecer suas características para escolher a que melhor se aplique a área ou assunto 

trabalhado e, assim, tendo uma utilização adequada e resultado esperado (HINZ, 2006). 

Para construção de uma ontologia é preciso entender a sua estrutura e fases de 

desenvolvimento:  1° fase Especificação e 2° fase Contextualização. Na fase de 

especificação, ocorre a escolha de trabalhar com uma ontologia já existente ou a criação 

de uma, levando em consideração esse contexto para este trabalho foi escolhido a criação 

de uma. A fase de contextualização possui etapas da construção da estrutura, as etapas de 

definições são elas: Termos do domínio, Conceitos, Hierarquia de classes, Atributos, 

Instancias e Axiomas.  

Para definir os termos do domínio, pode ser feito um diagrama para hierarquizar 

as informações deste domínio. Os conceitos (ou classe) do domínio, precisam ser definidos 

e quantos serão necessários para desenvolver a ontologia; em geral, essas classes podem 

ser as mesmas dos termos do domínio. Na etapa de hierarquia de classes, é necessário 

identificar e organizar os SuperConceitos e os SubConceitos. Os atributos são os 

relacionamentos que os SuperConceitos e SubConceitos terão. As instâncias são 

elementos específicos dos conceitos da ontologia. 

Enunciados lógicos que possibilitam impor condições como tipos de valores 

aceitos, descrevendo formalmente as regras da ontologia e possibilitando a 

realização de inferências automáticas a partir de informações que não 

necessariamente foram explicitadas no domínio (Ramalho, 2010.pag38).  

Os axiomas são sentenças tomadas como verdadeiras, na ontologia eles serão 

responsáveis pela interpretação textual das classes, restringindo e filtrando o retorno de 
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cada sentença de informação solicitada, verificando a coerência (Morais, 2007). 

2.2.3. A LÓGICA DESCRITIVA  

As Lógicas Descritivas ou DLs (Description Logic), são um conjunto de formalismo 

utilizados para representar conhecimento, com capacidade de raciocínio. As sintaxes 

desses formalismos foram definidas para melhorar o raciocínio computacional (BAADER 

et al, 2003). A DL é mais expressiva do que a Lógica Proposicional (ou seja, representa 

melhor o universo) e é decidível (ou seja, é possível verificar a veracidade de todas as 

fórmulas).  

Já linguagem OWL (Ontology Web Language) foi construída para trabalhar com 

desenvolvimento de ontologias, essa linguagem foi baseada na lógica descritiva 

(Rodrigues, 2019). A OWL na web semântica tem interação com a linguagem XML, juntas 

são capazes de expressar a lógica descritiva de uma ontologia. Em outras palavras, a DL 

é o formalismo lógico subjacente da linguagem OWL (Rodrigues, 2019). Para a 

construção de conceitos, fazemos uso de construtores, esses construtores expressa a 

relação entre os indivíduos (BAADER et al, 2003). A lista básica de construtores da 

Lógica Descritiva é: 

 Conceito Atômico: A; 

 Interseção: C ⊓ D 

 União: C ⊔ D 

 Complemento: ￢C 

 Conceito Top (que representa o conceito macroprincipal): ⊤ 

 Conceito Bottom (que representa o conceito vazio, ou inconsistência): ⊥ 

 Relação Existencial: ∃R.C 

 Relação Universal: ∀R.C 

A sintaxe das lógicas de descrições é formada pelos símbolos representando 

conceitos e papéis, construtores e quantificadores. Os conceitos são representações de 

classes, conjunto de indivíduos que apresentam as mesmas características gerais. 

(BAADER et al, 2003).  

Um domínio possui uma base de informações que representa um universo 

específico; para ter uma melhor representação desse domínio podemos dividir em duas 

partes (Hinz,2006): 

● Conhecimento Intencional: conhecimento geral sobre o domínio do problema. São 

as expressões para um vocabulário genérico, onde são definidos os conceitos. Em 
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DL, este conjunto de todos os conceitos genéricos é conhecido como TBox.  

● Conhecimento Extensional: especifica um problema particular. São as expressões 

para atributos de objetos particulares e definem as instâncias dos conceitos, o qual 

em Lógica de Descrição é chamado de ABox, como no exemplo da Figura 4.  

Figura 5. Exemplo de Abox. 

 
Fonte: Hinz,2006. 

A semântica na lógica descritiva é aplicada para definir conceitos de um domínio, 

mostrando a função e relação entre cada indivíduo. Como podemos ver na Figura 5, 

podemos ver que um conjunto de indivíduos definidos como Pessoa pode ser Homem ou 

Mulher, um Homem é equivalente a uma pessoa que não é uma Mulher. 

Figura 6.  Exemplo de Tbox. 

 
Fonte: Hinz,2006. 
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3. Metodologia e Estratégia de ação  

Esta pesquisa é de natureza aplicada por ter como pretensão uma aplicação pratica 

gerando conhecimento direcionando a solução ao problema especificado anteriormente, 

também é uma pesquisa qualitativa por presar pela qualidade das entidades sobre 

processos que não pode ser medido experimentalmente em termos de quantidade (Denzin 

e Lincoln,2006).  Para tanto, pesquisas em fontes primárias e secundárias foram 

necessárias como mostra na Tabela 1, para levantar os dados necessários para a 

construção da Ontologia Imuno-Onto. As fontes primarias são informações originais 

como primeiro registo formalizado de uma informação, já as fontes secundarias são 

informações filtradas e organizadas de documentos de fontes primarias (Azevedo,2012).  

 

 

 

 

Fontes Primarias Fontes Segundarias  

Instrução Normativa Referente ao Calendário 

Nacional de Vacinação 

Manual de Normas e Procedimentos para 

Vacinação 

Calendário de Vacinação  

Informes Técnicos das Vacinas  
Tabela 1. Documentos das fontes primárias e secundarias. 

  Para o desenvolvimento da ontologia, primeiramente foi escolhida a metodologia e 

método a ser utilizada. Neste ponto, foi escolhida a metodologia Methontology e o método 

101, apesar de possuírem processos semelhantes entre a metodologia e o método escolhido, 

se fez necessário o uso do método 101 por ser escolhido a abordagem Bottom-up (de baixo 

para cima) que parte do conhecimento específico (isto é, dos documentos relativos à 

vacinação) para identificar os termos mais genéricos (Dziekaniak, 2010).  Posteriormente, 

seguindo as os processos e etapas da metodologia e método escolhidos, foi construído um 

modelo conceitual para que pudesse identificar os Conceitos, Hierarquia de classes, 

Atributos, Instancias e Axiomas para a criação da ontologia foi usada a ferramenta Protégé3 

que proporciona um ambiente, onde os testes de integridade da ontologia podem ser 

avaliados e testados. 

 

 

 

                                                   
3 Disponível em:<https://protege.stanford.edu/> Acesso em:20 jun 2019. 

https://protege.stanford.edu/
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4. IMUNO-ONTO 

Nesta seção será descrita a estrutura e descrição da Imuno-onto. 

4.1 DESCRIÇÃO DA ONTOLOGIA 

A Imuno-onto foi desenvolvida para representar o conhecimento do domínio das vacinas, 

seguindo o calendário brasileiro de vacinação. Além disso, ela possui informações 

coletadas do Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (Cofen, 2018), criando, 

assim, a base ontológica. Para a construção da ontologia foram definidas algumas 

classificações em relação às vacinas, que são: 

● Nome da vacina; 

● Doenças prevenidas; 

● Idade; 

● Classificação do agente; 

● Tipo de vacina, se bacteriana ou viral; 

● Via de administração; 

● Esquema vacinal; 

● Intervalo entre as doses. 

A ontologia Imuno-Onto é composta por 6 superClasses: Doença, Esquema 

Vacinal, Pessoa, Restrição, Vacina, Via de administração. As classes das ontologias 

também são chamadas de conceitos; cada classe é composta por subclasses com 

componentes específicos, como podemos ver na Figura 6 (gerada pelo plugin      Graphviz 

do Protégé).4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Disponível em:< https://protegewiki.stanford.edu/wiki/Graphviz> Acesso em:20 jun 2019. 

https://protegewiki.stanford.edu/wiki/Graphviz
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Figura 7. As SuperClasses da ontologia. 

 

Fonte: própria. 

A Classe Doença não possui subclasses e agrupa os indivíduos pertencentes a essa 

classe. Cada indivíduo está relacionado com as vacinas presentes no calendário de 

vacinação nacional, disponibilizado no site no ministério da saúde, como mostra na 

Figura 7, gerada no OntoGraf do Protégé. 

Figura 8. Indivíduos da Classe Doença. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. 

A Classe Restrição (Figura 8) possui 4 subclasses, com instâncias que 

representam as restrições que as vacinas possam ter, como restrição de idade e/ou sexo. 
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Figura 9. Classe restrição. 

 

Fonte: própria 

A Classe Via de Administração (Figura 9) possui 5 subclasses que representam as 

vias de administração das vacinas: Oral, Parenteral, Intradérmica, Intramuscular e 

Subcutânea. A subclasse Parenteral agrupa as subclasses pertencentes ao seu tipo. 

Figura 10. Classe Via de administração e suas subclasses. 

 

Fonte: própria 

A classe Esquema Vacinal (Figura 10) é constituída por 8 subclasses: Intervalo 

entre as doses, número de doses, Única, Duas, Três, Reforço, Primeiro Reforço e Segundo 

Reforço. 
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Figura 11. Subclasses da superClasse Esquema Vacinal. 

 

 Fonte: própria. 

A classe Pessoa (Figura 1) possui subclasses com classificações pela idade. São 

elas: Adolescente, Adulto, Criança, Gestante e Idoso. Cada uma dessas subclasses 

especifica os parâmetros das idades. 

 

Figura 12. As SubConceito da SuperClasse Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

Por fim, a classe Vacina (Figura 12) é constituída pelas subclasses: Tipo de Vacina 

Agente, Acelular, Atenuada, Conjugada, Inativa, Recombinante, Tipo Vacina 

Microrganismo, Bacteriana e Viral. 
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Figura 13. SubClasses do Conceito Vacina. 

 

Fonte: própria. 

4.3      VACINAS 

O conceito Vacina possui uma ABox com 16 instancias, ou seja são as vacinas que fazem 

parte do manual de vacinação, são elas: Febre amarela, BCG, DTP, dTPA, Hepatite A, 

Hepatite B, HPV, Meningo C, Penta, Pneumo 10,  Rotavirus humano, Treta viral, Tríplice 

viral, Varicela, VIP e VOP, conforme destacado na Figura 13.  

 

Figura 14. As instâncias do conceito vacina. 

 

Fonte: própria 

Cada instância possui suas próprias características que serviram para a tomada de 

decisão e raciocínio da ontologia, porem seguindo o mesmo paradigma, pois as vacinas 

seguem a estrutura do seguinte axioma, em Lógica Descritiva:  
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NomeVacina ≡ Vacina ⊓ ∃Previne.Doença ⊓ ∃ Aplicada.Pessoa ⊓ ∃ 

TemRestricao.Restricao ⊓ ∃ TipoVacinaAgente.TipoVacinaAgente ⊓ ∃ 

TipoAplicaçao.Composição ⊓ ∃ 

TipoMicroorganismo.TipoVacinaMicroorganismo ⊓ ∃ 

TemVia.ViaDeAdministraçao ⊓ ∃ TemEsquema.EsquemaVacinal 

Figura 15. Característica da instância BCG. 

 

Fonte: própria 

Como podemos ver nos exemplos das Figuras 14 e 15, as instâncias BCG e dTPA 

estão relacionadas com os atributos que as caracterizam. As setas representam a ligação 

entre as instâncias, isto é, as setas pontilhadas mostram que existe uma relação específica, 

como exibido nas Figuras, no campo Object property assertions. 

Figura 16. Característica da instância dTPA. 

 

Fonte: própria 
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4.4 AXIOMAS GERAIS 

A Imuno-Onto possui 9 axiomas gerais, cada axioma representa uma sentença verdadeira 

sobre informações inseridas nas classes. Cada axioma indica quais Pessoas (isto é, qual 

idade de vacinação essa pessoa precisa ter) podem receber determinadas Vacinas, 

seguindo o calendário nacional. Segue a baixo todos os axiomas gerais. 

1. Pessoa ⊓ AoNascer ⊑ ∃recebeVacina.VacinaBCG ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaHepatiteB 

2. Pessoa ⊓ DoisMeses ⊑ ∃recebeVacina.VacinaPenta ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaVip ⊓ ∃recebeVacina.VacinaPneumo10 ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaRotavirus 

3. Pessoa ⊓ TresMeses ⊑ ∃recebeVacina.VacinaMeningoC 

4. Pessoa ⊓ QuatroMeses ⊑ ∃recebeVacina.VacinaPenta ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaVIP ⊓ ∃recebeVacina.VacinaPneumo10 ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaRotavirus 

5. Pessoa ⊓ CincoMeses ⊑ ∃recebeVacina.VacinaMeningoc 

6. Pessoa ⊓ SeisMeses ⊑ ∃recebeVacina.VacinaPenta ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaVIP 

7. Pessoa ⊓ DozeMese ⊓∃ recebeVacina.VacinaPneumo10 ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaMeningoC ⊓ ∃recebeVacina.VacinaTriplice  

8. Pessoa ⊓ QuinzeMeses ⊑∃recebeVacina.VacinaDTP ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaVOP ⊓ ∃recebeVacina.VacinaHepatiteA ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaTretaViral 

9. Pessoa ⊓ QuatroAnos ⊑∃recebeVacina.VacinaDTP ⊓ 

∃recebeVacina.VacinaVOP ⊓ ∃recebeVacina.VacinaVaricela)      

5. Estudos de Caso 
 

Para avaliar a consistência da ontologia, foram realizados alguns experimentos com 

estudos de caso, assim verificando se existe alguma inconsistência (SCHIESSL, 2007). 

Os testes foram realizados na própria ferramenta Protégé usando um raciocinador que já 

vem pré-instalado na ferramenta, o HermiT5. Para tanto, foram construídos alguns estudos 

de caso. 

Caso 1. Julia tem 3 meses de idade e tomou todas as vacinas referente a sua idade, exceto 

a vacina Rotasvirus humano. A vacina Rotavirus humano tem uma restrição de idade 

                                                   
5 Disponível em< https://protegewiki.stanford.edu/wiki/HermiT> Acesso em: 20 jun 2019. 

https://protegewiki.stanford.edu/wiki/HermiT
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onde a criança entre 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias pode tomar a primeira dose, 

mesmo que o recomentado seja aos 2 meses. Neste caso foi solicitado se pela idade Julia 

poderia tomar alguma vacina além da Meningocócica C(meningo C) que deve ser 

aplicada aos 3 meses. Como resultado a ontologia retornou que Julia ainda precisa 

tomar as vacinas Meningo C e a vacina RotaVirus Humano. 

Figura 17. Resultado do caso de Julia. 

 

Fonte: própria 

Caso 2. Joao tem 9 meses e está com as vacinas completas, mas ele possui uma restrição 

de idade, ou seja, caso seja necessário ele pode tomar a vacina Febre amarela como 

podemos ver na imagem abaixo. 

Figura 18. Resultado do caso de Joao. 

 

Fonte: própria 

Caso 3. Ana tem 4 anos e será consultado se ela precisa tomar alguma vacina. Como 

pode visto, o raciocínio retornou que ela precisa tomar as vacinas VOP, DTP e Varicela. 
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Figura 19. Resultado do caso de Ana. 

 

Fonte: própria. 

 

6. Considerações Finais 

Temos grandes volumes de dados na web e isso resulta em problemas para minerar, 

limpar, organizar, correlacionar, vincular os dados em informações que sejam relevantes 

(Tessarolo e Magalhaes, 2015). Levando em consideração que não foi encontrada outra 

ontologia desenvolvida para esse domínio, sendo assim um motivo a mais para 

desenvolver a Imuno-Onto foi desenvolvida para formalizar o domínio imunobiológico, 

assim viabilizando o acesso a informações relevantes com buscas eficientes. 

Para trabalhar com a construção da ontologia se fez necessário estudar sobre a web 

semântica, pois conhecer a arquitetura foi possível saber quais camadas e percurso das 

informações percorre até chegar na base ontológica e quais seriam os próximos passo até 

a validação da mesma, como mostrado na Figura 1. 

Com levantamento de informações sobre o processo de vacinação, foi essencial para 

moldar uma estrutura conceitual, seguindo os processos e etapas da metodologia 

Methontology e o método 101, assim definindo os Conceitos, Propriedade, Instâncias e 

as informações necessárias para a construção dos Axiomas específicos de cada vacina e 

os gerais que definem as regras. Como foi definido no início aplicar a terminologia de 

ontologias para estruturar o domínio específico escolhido.   

Para estabelecer as regras, primeiramente foi feito uma pesquisa sobre os formalismos 

lógicos para descrever os axiomas específicos e os gerais. Uma das dificuldades durante 

o desenvolvimento da Imuno-Onto se deu ao fato de a construção de ontologias não terem 

um processo simples, exigindo, desta forma, muita atenção durante sua construção para 

evitar redundâncias e ambiguidade.  
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As contribuições que esta ontologia pode trazer para os profissionais que trabalham em 

ambientes de sala de vacina, são a redução de erros e demora durante a aplicação das 

vacinas que possuem intervalos de tempo especifico e de tempo para organizar um novo 

esquema de aplicação das vacinas em casos de perda de alguma dose, já para as pessoas 

leigas servira como consulta para conhecer e saber quais vacinas precisa tomar e quando 

precisam retomar em casos de esquema com mais de uma dose.  

Para trabalhos futuros, planeja-se a continuidade da construção da ontologia, de 

forma que a mesma possa fica mais robusta, além de expandir o domínio específico com 

novos axiomas explicitando as restrições impostas pelo calendário de vacinação. 

Posteriormente também a construção de uma interface amigável e intuitiva que façam 

com que as pessoas que faram uso da ferramenta, mas que não entendem de logica, desta 

forma sendo mais atrativo para as pessoas em geral. Para trabalhos futuros também se 

planejar fazer um povoamento ontológico, desta forma a Imuno-Onto poderá coletar 

informações da web, classificar essas informações e povoar a ontologia. No Anexo A, 

disponibilizamos as vacinas que fazem parte da rotina do Programa Nacional de 

Imunizações e os conceitos da ontologia e suas descrições. 
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8. ANEXO A 
Na tabela 2, pode ser visto todas as vacinas que são disponibilizadas de forma gratuita 

nas Unidades Básicas de Saúde, já na tabela 2, possui o nome dos conceitos da ontologia 

e a descrição de cada conceito.  

 

Vacinas Vacinas sob prescrição médica 

Vacina BCG;  Vacina Haemophilus influenzae b 

(conjugada) – Hib; 

Vacina hepatite B (recombinante) – hepatite B; Vacina pneumocócica 23-valente 

(polissacarídica) – pneumo 23; 

Vacina adsorvida hepatite A (inativada) – hepatite A; Vacina adsorvida difteria e tétano infantil – 

DT; 

Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) – VOP; Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis 

(acelular) – DTPa; 

Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VOP; Vacina adsorvida hepatite A (inativada); 

Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B 

(recombinante) e Haemophilus influenzaeb (conjugada) 

– penta; 

Vacina varicela (atenuada); 

Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis – DTP; Vacina febre tifoide; 

Vacina adsorvida difteria e tétano adulto – dT; Vacina cólera (inativada). 

Vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) – VORH ;   

Vacina febre amarela (atenuada) – FA;   
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Vacina sarampo, caxumba e rubéola – tríplice viral;   

Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) 

– tetra viral; 

  

Vacina meningocócica C (conjugada) – meningo C;   

Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) – pneumo 

10; 

  

Vacina varicela (atenuada);   

Vacina influenza (inativada);   

Vacina raiva humana;   

Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 

(recombinante) – HPV. 

  

Tabela 2. vacinas que fazem parte da rotina do Programa Nacional de Imunizações. 

 

 

Conceito Descrição 

Doença  Neste conceito está inserido as doenças que cada 

vacina previne. 

Esquema Vacinal  Está inserido todas as informações necessárias 

sobre os esquemas vacinais de cada vacina. 

Única  Inserida as vacinas que tem dose única. 

Duas  Inserida as vacinas que têm duas doses. 

 

Três   Inserida as vacinas que tem tres doses. 

 

Reforço  Neste conceito contém os números de reforço que 

uma vacina possa ter. 
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1 Reforço  Inserida as vacinas que contêm apenas uma dose 

de reforço. 

2 Reforço   Inserida as vacinas que contêm duas doses de 

reforço. 

Fator  Fatores que influenciam a aplicação de vacinas 

específicas  

Gestação  É um fator que implica a aplicação de algumas 

vacinas. 

Idade É um fator que que implica no esquema vacinal do 

indivíduo. 

Idade máxima  É um fator que estipula a idade máxima para a 

aplicação de algumas vacinas. 

Pacientes Imunodeprimidos  É um fator que interfere na aplicação de vacinas 

em alguns grupos de pessoas. 

Reações Anafiláticas  É um fator que implica no uso de vacinas 

prescritas sob orientação médica. 

Pessoa  Todo indivíduo. 

Adolescente  Faz parte de um grupo do conceito Pessoa. 

10 a 19 anos   Faz parte de um grupo do conceito Pessoa. 

Criança   Faz parte de um grupo do conceito Pessoa. 

Ao nascer   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

2 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

3 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

4 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

5 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

6 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

9 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 
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12 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

15 meses   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

4 anos   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

Adulto   Faz parte do grupo do conceito Pessoa. 

20 a 29 anos   Faz parte do grupo do conceito Criança. 

Gestantes   Faz parte do grupo do conceito Pessoa. 

20 semanas   Faz parte do grupo do conceito Gestante. 

Idoso   Faz parte do grupo do conceito Pessoa. 

60 anos ou mais   Faz parte do grupo do conceito Idoso. 

Restrições  As restrições que cada vacina tenha. 

Vacina  Conceito que agrupa todas as vacinas e suas 

características. 

Tipo Vacina Agente  Um conceito de Vacina que define os tipos de 

vacinas. 

Acelular  Um conceito de Tipo Vacina Agente, que possui 

vacinas deste tipo. 

Atenuada  Um conceito de Tipo Vacina Agente, que possui 

vacinas deste tipo. 

Conjugada  Um conceito de Tipo Vacina Agente, que possui 

vacinas deste tipo. 

Inativa  Um conceito de Tipo Vacina Agente, que possui 

vacinas deste tipo. 

Recombinante  Um conceito de Tipo Vacina Agente, que possui 

vacinas deste tipo. 

Tipo vacina aplicação  Defina a forma de aplicação das vacinas. 

Vacina não simultânea  Um conceito de Tipo vacina aplicação que 

armazena as vacinas que podem ser aplicadas 

nessa forma. 
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 Vacina Simultânea  Um conceito de Tipo vacina aplicação que 

armazena as vacinas que podem ser aplicadas 

nessa forma. 

Tipo Vacina Microrganismo  Define as classificações das vacinas em relação a 

classificação dos tipos de doenças que previne. 

Bacteriana  Classificação específica do tipo de vacina. 

Viral  Classificação específica do tipo de vacina. 

Via de Administração  Guarda as formas e vias de administração das 

vacinas. 

Oral  Via de Administração de vacina. 

Parenteral  Via de Administração de vacina. 

Endovenosa  Tipo de aplicação Parenteral. 

Intradérmica   Tipo de aplicação Parenteral 

Intramuscular   Tipo de aplicação Parenteral 

 Tabela 3. os conceitos da ontologia. 

 

 

 


