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RESUMO 

Um dos pilares da Farmacologia é a Química, cujos aspectos teóricos precisam estar 
bastante integrados com os trabalhos práticos no laboratório, devido aos vários conceitos abstratos. 
Por isso, é necessário que o professor faça uso de recursos capazes de reduzir esse nível de 
abstração. A fim de identificar quais as expectativas dos alunos de farmacologia no que se refere à 
ferramentas de auxílio no processo de aprendizagem, foi feito um levantamento, o qual apontou a 
necessidade de aulas mais interativas e softwares que auxiliem a reduzir a abstração dos conceitos. 
Dentro desse contexto tem-se o uso de simuladores, os quais ajudam a representar o mundo real, 
através de um mundo virtual. Sendo assim, é proposto nesse trabalho o desenvolvimento de um 
software de simulação de apoio ao ensino/aprendizagem dos efeitos farmacodinâmicos de drogas no 
organismo. Para isso, o simulador proposto utilizou conceitos de ontologia, para organizar o 
contexto a ser simulado buscando reduzir as inconsistências do modelo e; sistemas especialistas, 
para representar as regras das reações dos fármacos no organismo. Por não existir uma metodologia 
focada no desenvolvimento de sistemas especialistas voltados ao ensino, este trabalho também 
propôs uma metodologia, a qual abrange desde a concepção do problema, até o desenvolvimento do 
projeto. Com esse trabalho, foi verificado que o uso de um simulador baseado em ontologia e 
sistemas especialistas para ensino e experimentação em Farmacologia é capaz de aumentar o 
entendimento, por parte dos alunos, das reações farmacodinâmicas que ocorrem no organismo 
quando um fármaco é manipulado. Para essa comprovação, foi feita uma pesquisa com voluntários 
que utilizaram o sistema e atribuíram notas que comprovaram a eficácia e a usabilidade da 
ferramenta proposta. 
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ABSTRACT 

One of the pillars of Pharmacology is Chemistry, whose theoretical aspects need to be well 
integrated with practical work in laboratories due to its various abstract concepts. Therefore, it is 
necessary that the Lecturer makes use of resources capable of reducing this level of abstraction.  To 
identify the real needs of Pharmacy students, a survey was conducted, which has shown the need for 
more interactive classes and software that could help to reduce the abstraction of the concepts 
presented. In this context, simulators have been used, since they help to represent the real world 
through a virtual world. Thus, this study aims to develop a simulation software to support the 
teaching and learning of pharmacodynamic effects of drugs in the body. To fulfill this purpose, the 
proposed simulator uses concepts of ontology to organize the context to be simulated and to 
diminish the inconsistencies of the model; and it also uses expert systems to represent the rules of 
the reactions of drugs in the body. Because it does not exist a methodology focused on developing 
expert systems to teaching, this research also proposed a methodology, which comprehends from 
the conception of the problem, until the development of the project. This research aimed to verify if 
the use of a simulator based on ontology and expert systems for teaching and experimenting in 
Pharmacology is able to enhance the understanding of the pharmacodynamic reactions that occur in 
the body when a drug is manipulated. To prove it, a survey was conducted with volunteers who 
used the system and assigned notes that proved the effectiveness of the proposed tool. 
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1  INTRODUÇÃO 

Ensinar, segundo Stokrocki (1997), é um processo que envolve indivíduos num diálogo 

constante, propiciando recursos temporais, materiais e informacionais, para que se desenvolva a 

autoaprendizagem e a aprendizagem com os outros ou a partir dos outros. Não é apenas transmitir 

conhecimentos obedecendo a determinadas metodologias, cumprir os currículos de disciplinas 

estanques ou inter-relacionadas, e abordar determinados assuntos.  

Segundo Carr (1997), ensinar é fazer com que os alunos se comprometam em um 

questionamento dialético de princípios fundamentais, desenvolvam estratégias de discussão de 

verdades estabelecidas. É fazer com que analisem argumentos pró e contra, buscando a validação ou 

a contestação de hipóteses e crenças, que estabeleçam novas hipóteses e novas crenças 

fundamentadas por pesquisa e reflexão.  

Já aprender, segundo Lopes (1996), é construir o conhecimento através da formulação de 

questionamentos, da análise e da síntese das descobertas. A aprendizagem por experiência coloca o 

aluno em contato direto com a realidade. Segundo Parisi (1998), aprender por experiência permite a 

manipulação da realidade, agindo e percebendo os resultados da ação tomada. Quanto maior a 

possibilidade de experimentação ou simulação, maior a possibilidade de o aluno observar, construir 

hipóteses e testá-las para verificar se estão corretas. 

A aprendizagem por experiência não é algo novo. Já no século IV a.C., Aristóteles defendia 

a experiência quando afirmava que “quem possua a noção sem a experiência, e conheça o universal 

ignorando o particular nele contido, enganar-se-á muitas vezes [...]” (ARISTÓTELES, 2006). 

Desde aquele tempo, já era conhecida a necessidade de experimentação, pois através dela o 

indivíduo consegue se ater a detalhes que podem fazer a diferença no aprendizado. 

Atualmente, a maioria dos autores ainda defendem que as aulas práticas e/ou 

demonstrativas, principalmente para conteúdos abstratos, são essenciais na busca da redução do 

grau de abstração e no desenvolvimento de habilidades tais como, colaboração, coordenação, 

utilização de instrumentos e equipamentos, dentre outras. 
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O desenvolvimento do conhecimento científico se apresenta dependente de abordagens 

experimentais, pois a organização desse conhecimento ocorre preferencialmente por intermédio da 

investigação (GIORDAN, 1999). 

De acordo com Silva e Neves (2006), apesar de muitos professores acreditarem que as 

atividades experimentais facilitam a aprendizagem dos alunos, estas são pouco realizadas. Os 

autores explicam as possíveis justificativas para este fator quando falam da polêmica do uso de 

experimentos nas escolas. Para Ataide (2010), são três os aspectos:  

“de natureza filosófica (a realização de atividades experimentais de forma livre ou sem 
orientação); natureza cognitiva (a adequação ou não das atividades experimentais às 
habilidades dos estudantes na escola) e de natureza pedagógica (o espaço físico como os 
laboratórios, condições dos materiais como vidrarias, reagentes e preparação de 
professores)” (ATAIDE, 2010, p. 23). 

Não é comum na maioria das instituições de ensino desenvolver a aprendizagem por 

experiência visto que as instituições tendem a privilegiar o aprendizado focado na linguagem 

escrita. Se a instituição fizer uso de tecnologias que permitam o uso de modelos simuladores que 

façam com que as características obscurecidas pela linguagem escrita apareçam, as capacidades de 

abstração, de memória, de manipulação de símbolos e a habilidade linguística serão 

complementadas pelo uso de outras capacidades como a de observar, reconhecer modelos, 

manipular, levantar e controlar hipóteses. 

A evolução do processo ensino/aprendizagem está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento tecnológico. As gerações atuais de alunos cresceram em um contexto social no 

qual eles são influenciados pelos meios de comunicação e aparatos tecnológicos. Nesta, considerada 

“nova” sociedade, a imagem tem lugar de destaque e é considerada um elemento básico para o 

desenvolvimento de novas tecnologias educacionais, a fim de tornar o processo de 

ensino/aprendizagem mais atraente para o aluno (ÁVILA, 2010). 

Dentro deste contexto, os simuladores aparecem como uma alternativa para a aprendizagem 

por experiência. O processo de aprendizagem por meio de situações simuladas tem se mostrado um 

método útil e efetivo para avaliar desempenhos e habilidades, pois permite controle de fatores 

externos, padronização dos problemas apresentados na vida real e feedback positivo para os alunos, 

aumentando o autoconhecimento e a confiança destes (HOWLEY; MARTINDALE, 2004; 

CURRAN et al., 2007).  
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O desenvolvimento de atividade por experimentação é fundamentado no conceito de 

aprendizagem significativa concebido pelo psicólogo norte-americano David Paul Ausubel. 

Segundo Ausubel (1969 apud VARGAS et al., 2009), para que uma nova informação faça sentido e 

seja apreendida pelo estudante, ela precisa se ancorar em conceitos relevantes previamente 

aprendidos ou conhecidos pelo aluno. São necessárias, portanto, duas condições para uma 

aprendizagem significativa: o aluno precisa ter uma disposição para aprender, e o conteúdo a ser 

aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, tem que ser lógica e psicologicamente 

significativo. O significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, mas o significado 

psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Quanto mais relevante para a vida do 

estudante for o conhecimento adquirido, mais capacidades podem ser desenvolvidas de forma 

efetiva no processo de aprendizagem. Cada estudante faz uma filtragem dos conteúdos que têm 

significado, ou não, para si próprio (MASINI; MOREIRA, 2001). 

Currículos que incorporam métodos de aprendizagem interativa, como as simulações, 

parecem ser melhor-sucedidos do que aqueles que utilizam exclusivamente métodos tradicionais de 

ensino (BARZANSKY; ETZEL, 2003; HOLM; ASPEGREN, 1999; HOWLEY, 2004). A 

oportunidade de experimentar as novas habilidades a serem desenvolvidas, a diversificação dos 

cenários de aprendizagem e a possibilidade de refazer uma simulação são outras vantagens dessa 

estratégia. 

Dentre as áreas do conhecimento, a Física, a Química e os conteúdos que utilizam tais 

conhecimentos, como por exemplo a Farmacologia, apresentam muitos conceitos abstratos (UDO, 

2010). Porém, a compreensão dos conceitos de Física pode ser auxiliada por acontecimentos do dia 

a dia de uma pessoa. Já os conceitos de Química, são geralmente invisíveis ao olho humano, pois 

ocorrem, geralmente, a nível molecular nos organismos. Neste sentido, as simulações se tornam 

grandes aliadas no processo de ensino/aprendizagem.  

Um sistema real é frequentemente muito complexo e as simulações que o descrevem são 

sempre baseadas em modelos que contêm, necessariamente, simplificações e aproximações da 

realidade. A modelagem de um sistema, seja ele qual for, é crucial para que as simulações 

construídas possam constituir-se em boas aproximações da realidade (BERGQVIST, 2000). Existe 

uma diferença significativa entre o ato de se experienciar um fenômeno através de um experimento 

real e de uma simulação computacional. Se tal diferença não for percebida, as simulações podem, 
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por vezes, comunicar concepções do fenômeno opostas àquelas que o educador pretendia veicular 

com o seu uso. 

Uma boa simulação pode comunicar melhor que imagens estáticas, ou mesmo que uma 

sequência delas, ideias sobre movimentos e processos em geral. Nisso se fundamenta, basicamente, 

a falada superioridade das representações computacionais àquelas contidas nos livros didáticos 

(ABDULLAH; SHARIFF, 2008). Porém, é preciso ter em mente que uma animação pode servir, 

paradoxalmente, também, para comunicar imagens distorcidas da realidade com eficiência 

igualmente maior do que a das figuras estáticas. Uma animação não é, jamais, uma cópia fiel do real 

(UDO, 2010). Toda animação e toda simulação estão baseadas em uma modelagem do real. Se essa 

modelagem não estiver clara para professores e educandos e, se os limites de validade do modelo 

não forem tornados explícitos, os danos potenciais que podem ser causados por tais simulações são 

enormes. Tais danos tornar-se-ão ainda maiores se o modelo contiver erros grosseiros, se estiverem 

fora do contexto do conteúdo, ou se as variáveis envolvidas não conseguirem ser modeladas o mais 

próximo possível da realidade. 

O aspecto visual de um simulador muitas vezes exerce um encanto em relação ao usuário, 

porém, a simulação muitas vezes é construída com base em um modelo com simplificações 

exageradas, ou melhor, com graves equívocos. E aí reside o seu maior perigo e aparente aspecto 

real. A busca por métodos e técnicas que auxiliem o desenvolvimento de simulações cada vez mais 

próximas do mundo real, com diminuição de vieses no que se refere à modelagem das variáveis é 

um desafio no que se refere à aplicação de simuladores como apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

Neste contexto, este trabalho busca colaborar com o processo de ensino/aprendizagem de 

Farmacologia, através do desenvolvimento de uma ferramenta computacional baseada em conceitos 

de Inteligência Artificial, Ontologia e Simulação. Para tal, foram considerados os preceitos da 

Informática na Educação e da Interação Humano-Computador, tendo como estudo de caso as 

reações bioquímicas ocasionadas por determinado fármaco no organismo humano com enfoque em 

problemas de asma, a fim de amenizar o nível de abstração do conteúdo lecionado, de maneira mais 

próxima do processo de organização do conhecimento e tomada de decisão do aluno. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Utilizar experimentos como ponto de partida para desenvolver a compreensão de conceitos 

vistos em sala de aula, é uma tarefa considerada essencial, principalmente quando se considera 

conteúdos abstratos como os abordados em Física e Química (ABDULLHAH; SCHARIFF, 2008). 

Um dos recursos tecnológicos amplamente utilizados para trabalhar a aprendizagem significativa, 

ou seja, através de experiências, é o simulador (CLARK; JORDE, 2004). 

Na elaboração de simulações, uma atenção especial deve ser dada à modelagem do 

problema. Ao construir o modelo a ser simulado, é necessário considerar criticamente quais as 

características do sistema modelado que podem ser negligenciadas e quais aquelas que devem ser 

incluídas no modelo. Em qualquer caso, o valor educacional de uma simulação dependerá do fato 

de ela poder vir a representar para o estudante um papel de auxiliar heurístico e não apenas cumprir 

um papel algorítmico ou meramente ilustrativo (BANKS, 1998). 

Muitos estudantes tendem a ver os programas computacionais que utilizam na aprendizagem 

de um dado conceito como sendo caixas-pretas. Isso ocorre porque as simulações, por exemplo, são 

frequentemente construídas com base em pressupostos ocultos para o estudante; e muitos desses 

pressupostos acabam sendo simplificados, ou mesmo questionáveis. Dessa forma, tem-se arguido 

que experiências educacionais com simulações, muitas vezes, não servem de base para o 

pensamento, como pretendido (OPPENHEIMER, 1997). Elaboradas com tal característica, as 

simulações não podem ser facilmente avaliadas quanto aos seus domínios de validade e ao seu grau 

de representatividade em relação à realidade (FUNKE, 1998). Sérios problemas poderão ocorrer se 

uma simulação utilizada carregar imprecisões, pois os estudantes podem nunca vir a perceber a sua 

ausência de compreensão da situação real (RUSSEL, 2011).  

Dentro deste contexto, as perguntas de pesquisa que permeiam este trabalho são as 

seguintes: 

• O uso de ontologia pode auxiliar a organizar o contexto a ser simulado, buscando 

diminuir as inconsistências do modelo? 

• Através do uso de uma ferramenta computacional inteligente, é possível reduzir o nível 

de abstração de conceitos farmacodinâmicos? 
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1.1.1  Solução Proposta 

A evolução na educação está diretamente relacionada ao desenvolvimento tecnológico, 

fazendo com que o processo de educação seja contínuo e as diversas ferramentas tecnológicas 

contribuam de várias formas no desenvolvimento desse processo (ÁVILA; 2010).  

Softwares de simulação vêm sendo utilizados como recurso pedagógico desde a década de 

70, no início das pesquisas em informática na educação no Brasil. Esse tipo de recurso era 

considerado um recurso significativo para o aprendizado e atrativo, tanto para estudantes, quanto 

para professores, pois apresentam, em seus exercícios, atividades que simulam a realidade em 

estreita verossimilhança. Esses softwares ajudam a estabelecer a comunicação entre a teoria e a 

prática (NASCIMENTO, 2007).  

A simulação de cenários reais em computador proporciona ao estudante a visualização e a 

interação com o conhecimento da formulação dos medicamentos e suas reações no organismo, de 

uma maneira mais completa, facilitando assim a compreensão dos conceitos anteriormente não 

entendidos (ARAÚJO et al., 2009). 

Com isso, esse trabalho apresenta uma ferramenta computacional inteligente baseada em 

ontologia e sistemas especialistas para o ensino e experimentação em Farmacologia, visando à 

apresentação das reações bioquímicas ocasionadas por determinado fármaco no organismo através 

do uso de simulação. Dessa forma tem-se a seguinte hipótese para o trabalho: O uso de uma 

ferramenta computacional baseada em ontologia, sistemas especialistas e simulação para ensino e 

experimentação em Farmacologia é capaz de aumentar o entendimento das reações bioquímicas que 

ocorrem no organismo quando um fármaco é manipulado, reduzindo assim a abstração desses 

conceitos. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

Esta seção apresenta o escopo do trabalho sob dois aspectos, escopo tecnológico, 

delimitando quais as técnicas que serão utilizadas; e o escopo do domínio da aplicação, o qual 

delimita o que será abordado na área de aplicação do sistema. 
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Sob o ponto de vista tecnológico 

A representação do conhecimento não é algo simples de ser feito. Existem diversas técnicas 

utilizadas para representar de forma clara o conhecimento de um especialista. Dentre as quais, vale 

destacar a ontologia. A qual visa modelar o conhecimento através da classificação e relação entre 

entidades do conhecimento. Outra forma de representação do conhecimento do especialista é 

através do uso de técnicas de inteligência artificial, tais como sistemas especialistas, raciocínio 

baseado em caso, redes bayesianas, entre outras. 

Como este trabalho possui seu foco voltado ao ensino de Farmacologia, é necessário 

representar o conhecimento desse especialista, a fim de criar uma ferramenta de auxílio à educação, 

capaz de auxiliar o professor em sala de aula e fora dela. 

Este trabalho utiliza técnicas de representação do conhecimento, como ontologias e sistemas 

especialistas, juntamente com técnicas de simulação, para desenvolver um simulador computacional 

que apresenta os efeitos de determinada droga no organismo de um paciente. 

O uso de ontologia dar-se-á com o objetivo de reduzir as inconsistências do modelo a ser 

desenvolvido, buscando organizar o contexto a ser simulado. O sistema especialista busca definir 

quais as regras das reações bioquímicas das drogas no organismo. Já a simulação é utilizada para 

gerar uma representação gráfica dos eventos ocorridos. 

Sob o ponto de vista do domínio da aplicação 

A Farmacologia é dividida em duas grandes áreas, a Farmacocinética e a Farmacodinâmica. 

A Farmacocinética refere-se ao processamento dos fármacos no organismo, incluindo a sua 

absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Já a Farmacodinâmica é o estudo dos efeitos 

bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação (JACOB, 1998).  

Este trabalho possui seu foco na Farmacodinâmica, pois existe a preocupação com o 

entendimento das reações de algumas drogas no organismo. Além disso, devido ao fato de existirem 

inúmeras patologias, o foco do trabalho é em patologias embasadas em inflamações, considerando a 

reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. 

Existem fármacos que são capazes de interferir no processo inflamatório de modo a 

minimizar a inflamação e aliviar a dor do paciente. Estes medicamentos são chamados de anti-



8 

 

inflamatórios, os quais podem ser de natureza hormonal ou não hormonal (TOZER; ROWLAND, 

2009).  

A fim de aplicar esses anti-inflamatórios na simulação, são necessários casos clínicos, os 

quais descrevem informações pertinentes ao problema que o paciente apresenta. Como uma 

inflamação pode atingir qualquer tecido do corpo, este trabalho tem seu escopo limitado ao 

tratamento da asma. Sendo assim, o sistema possui casos clínicos voltados à asma, seja ela 

recorrente ou não recorrente. 

A determinação da asma se deu devido à epidemiologia da mesma. Segundo as Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma - 2012 (CARVALHO, 

2012), estima-se que no Brasil existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. Devido à esse 

grande número de pessoas que apresentam esse problema, os profissionais da saúde precisam estar 

ambientados com essa doença, os médicos para receitar corretamente os medicamentos, os 

farmacêuticos para poder explicar aos pacientes o uso do medicamento e para o que ele serve, e os 

objetivos de cada uma das profissões voltadas à área da saúde. Sendo assim, torna-se importante um 

bom entendimento dos alunos das área da saúde sobre esta doença. 

1.1.3  Justificativa 

Com a necessidade de organizar o conhecimento de um especialista e repassá-lo ao aluno de 

uma forma mais próxima do mundo real, uma pesquisa com foco em ontologia e sistemas 

especialistas tornam-se interessante, pois essas técnicas podem trabalhar em conjunto para melhor 

representar esse conhecimento. 

Uma Ontologia é um conjunto de termos ordenados hierarquicamente para descrever um 

domínio que pode ser usado como um esqueleto para uma base de conhecimentos (GÓMEZ-

PÉREZ et al., 2004). 

Ontologias fornecem um vocabulário para representação do conhecimento. Esse vocabulário 

tem por trás uma conceitualização que o sustenta, evitando assim interpretações ambíguas desse 

vocabulário. Elas permitem o compartilhamento de conhecimento. Sendo assim, caso exista uma 

ontologia que modele adequadamente certo domínio de conhecimento, essa pode ser compartilhada 

e usada por pessoas que desenvolvam aplicações dentro desse domínio (STAAB; STUDER, 2010).  
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As Ontologias também fornecem uma descrição exata do conhecimento. Diferentemente da 

linguagem natural em que as palavras podem ter semântica totalmente diferente conforme o seu 

contexto, a ontologia por ser escrita em linguagem formal, não deixa espaço para o gap semântico 

existente na linguagem natural (POLI; HEALY; KAMEAS, 2010).  

O uso de sistemas especialistas é utilizado para reter as informações de um especialista para 

poder gerar uma base de conhecimento. Sistemas especialistas são sistemas baseados em regras que 

representam o conhecimento adquirido de um especialista (JACKSON, 1998). Estando este modelo 

bem definido, ou seja, aderente ao mundo real de forma mais coesa possível, produz respostas 

muito coerentes em relação ao pensamento humano (DARWICHE, 2009). 

Os educadores sempre discutiram a utilização de técnicas e recursos tecnológicos para 

melhorar o trabalho docente e a aprendizagem dos alunos. Com essa discussão surgiu à necessidade 

de aprimorar as ferramentas didáticas para a essa nova geração. Nessa nova geração, os alunos são 

mais visuais e menos preparados para a leitura. Com isso, os processos de aprendizagem que 

utilizam recursos audiovisuais e também computacionais, estão apresentando um desenvolvimento 

significativo em função do avanço tecnológico e do emprego de novos modelos pedagógicos 

(ÁVILA; 2010). 

A abstração dos conceitos utilizados na Farmacologia acaba dificultando o entendimento dos 

alunos, principalmente em como ocorrem às reações entre o fármaco e o organismo. Capeletto 

(1992) apresenta que o principal problema da abstração está nos conceitos químicos e biológicos, o 

que dificulta o entendimento de alguns processos farmacológicos. Ávila (2010) completa que o 

principal problema de abstração é a Química, que devido ao não entendimento de ligações 

químicas, torna-se difícil o entendimento de como um fármaco se conecta a um receptor, por 

exemplo. 

Softwares de simulação visam representar parcialmente ou totalmente uma tarefa a ser 

realizada, ou seja, representar o comportamento de leis e sistemas reais em sistemas computacionais 

(KELTON; SADOWSKI; SADOWSKI, 2002). Com esse intuito, esse tipo de tecnologia pode ser 

capaz de reduzir o nível de abstração dos conceitos. 

Considerando o exposto, percebe-se que a aplicação de técnicas de simulação modeladas 

através de ontologia e sistemas especialistas, tende a ser uma solução interessante de ser avaliada 
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como uma forma de tornar o processo de ensino/aprendizagem mais atraente e interessante para o 

aluno. Este trabalho visa contribuir para a análise da potencialidade desta abordagem, considerando 

como estudo de caso os conceitos de farmacodinâmica de algumas drogas envolvidas no tratamento 

da asma. 

1.2 OBJETIVOS 

Nesta seção serão apresentados os objetivos do trabalho. 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional inteligente de apoio 

ao ensino e experimentação dos efeitos farmacodinâmicos de drogas no tratamento da asma. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

1. Fazer um levantamento sobre as expectativas de alunos de Farmacologia no que se 

refere à ferramentas de auxílio no processo de aprendizagem. 

2. Propor e avaliar uma metodologia para o desenvolvimento de sistemas especialistas 

voltados à educação. 

3. Definir uma ontologia que melhor representa o conhecimento sobre drogas. 

4. Modelar o conhecimento do especialista em Farmacologia. 

5. Desenvolver uma ferramenta computacional baseada no conhecimento obtido de um 

especialista na área de Farmacologia e em uma ontologia sobre drogas. 

6. Avaliar o nível de entendimento dos alunos depois da utilização da ferramenta. 

1.3 METODOLOGIA 

Nesta seção, apresenta-se a metodologia de pesquisa e os procedimentos metodológicos 

adotados neste trabalho. 
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1.3.1  Método de Pesquisa 

No universo de pesquisa sobre ontologia e simulação, já é conhecida a eficácia dessas 

técnicas para o ensino. Como este trabalho visou utilizar um sistema computacional de simulação 

baseado em ontologia para auxiliar no ensino de Farmacologia, seguiu-se o estilo de pesquisa de 

“Apresentação de algo presumivelmente melhor”, pois será avaliado se a utilização dessas técnicas 

melhorou o entendimento do aluno (WAZLAWICK, 2008).  

Portanto, o método de pesquisa seguido foi o método empírico, pois foi realizada uma 

comparação entre o método de ensino utilizado atualmente com a ferramenta de simulação proposta 

neste trabalho. Para avaliar esse entendimento dos alunos, foram utilizados métodos estatísticos, 

tanto qualitativos, quanto quantitativos.  

Por ser possível e viável a realização de testes em algumas turmas e cursos que possuem a 

disciplina de Farmacologia, essa pesquisa pode se caracterizar pela utilização do método indutivo, 

pois parte de questões particulares para chegar a uma conclusão generalizada, comprovando ou não 

a eficácia do sistema proposto (WAZLAWICK, 2008). 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

O processo metodológico adotado nesse trabalho foi criado com base em algumas 

metodologias utilizadas para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. Inicialmente foi 

necessário identificar quais metodologias eram utilizadas no desenvolvimento de sistemas baseados 

em conhecimento. Devido ao fato de nenhuma se adequar ao escopo do trabalho aqui proposto, foi 

criada uma nova metodologia de desenvolvimento, a qual está contemplada nas etapas descritas a 

seguir e melhor detalhada no Capítulo 4, o qual apresenta a proposta dessa nova metodologia. 

Etapa 1. Determinação de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas baseados 

em conhecimento: Avaliação de bibliográfica para determinar qual metodologia de 

desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento seria utilizada neste 

trabalho. Criação de uma nova metodologia, a qual possui seu foco no 

desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento voltados à educação e à 

redução da abstração. 
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Etapa 2. Estudo de Viabilidade: Avaliação da necessidade do público alvo: através da 

aplicação de um levantamento em cursos do Centro de Ciências da Saúde (CSS) da 

UNIVALI, que possuem a disciplina de Farmacologia, para identificar qual a real 

necessidade desses alunos e quais as principais dificuldades encontradas para 

entendimento do assunto; 

Etapa 3. Revisão sistematizada da literatura: Realização de uma pesquisa sobre 

trabalhos correlatos existentes na literatura que utilizam ontologias em aplicações 

envolvendo ou aplicados à Farmacologia e à Química; 

Etapa 4. Definição da ontologia a ser utilizada pelo sistema: Com base no resultado da 

Etapa 3, avaliar qual a melhor ontologia a ser utilizada pelo sistema de simulação; 

Etapa 5. Modelagem e requisitos do sistema em si: Modelagem da arquitetura do 

sistema, como ocorrerá a troca de mensagens entre os módulos e o fluxo de trabalho 

do sistema; 

Etapa 6. Modelagem do sistema inteligente: Através de reuniões com especialistas, 

com o resultado da Etapa 4 e utilização de livros de referência, são modeladas as 

variáveis de entrada e saída do sistema inteligente, bem como as regras que serão 

utilizadas; 

Etapa 7. Desenvolvimento do sistema: Com base nas modelagens feitas nas Etapas 5 e 

6, é feito o desenvolvimento do sistema; 

Etapa 8. Avaliação da eficácia da ferramenta: Aplicar o sistema desenvolvido em 

turmas de cursos da área da saúde e avaliar se o assunto abordado foi melhor 

entendido com a utilização da ferramenta e se a hipótese do trabalho foi confirmada 

ou não. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em oito capítulos, conforme descritos a seguir. 
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O Capítulo 1 – Introdução, apresenta a solução proposta e a contextualização do tema de 

pesquisa desse trabalho. Bem como, a delimitação de seu escopo, seus objetivos e a metodologia 

utilizada. 

O Capítulo 2 – Fundamentação teórica, apresenta uma revisão bibliográfica sobre a 

informática na educação, algumas taxonomias de softwares para educação, aprofundando em uma 

dessas taxonomias – simulação, e apresenta algumas técnicas utilizadas para representar o 

conhecimento e detalhar a simulação, como ontologia e sistemas especialistas. Além disso, é 

apresentada também uma breve fundamentação teórica sobre o que é e onde é utilizada a 

Farmacologia, bem como, algumas de suas áreas – farmacodinâmica e farmacocinética, uma 

descrição sobre a asma e também como é o ensino de Farmacologia utilizado atualmente. 

O Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados, apresenta o resultado de uma pesquisa sistemática 

para encontrar quais ontologias estão sendo utilizadas para as áreas de Farmacologia e Química. 

O Capítulo 4 - Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes, apresenta 

algumas metodologias utilizadas atualmente com a finalidade de desenvolver sistemas baseados em 

Inteligência Artificial e também apresenta a proposta de uma nova metodologia, a qual foi utilizada 

nesse trabalho; 

O Capítulo 5 – Ontologias Relacionadas, apresenta uma descrição melhor detalhada sobre as 

ontologias encontradas na revisão sistemática apresentada no Capítulo 3. 

No Capítulo 6 - Ferramentas simulares, apresenta uma avaliação de ferramentas e 

simuladores encontrados, esse capítulo tem a finalidade de apresentar e comparar com a ferramenta 

aqui desenvolvida; 

Já o Capítulo 7 – Desenvolvimento, apresenta detalhadamente o desenvolvimento do 

sistema como um todo, indicando durante o desenvolvimento, quais etapas da metodologia eram 

cumpridas. Além de apresentar também os resultados obtidos com o sistema desenvolvido. 

 E por fim, o Capítulo 8 – Conclusões, apresenta os principais aspectos deste projeto, 

avaliando a eficácia da ferramenta, apontando as dificuldades técnicas que ocorreram e algumas 

mudanças tecnológicas que foram necessárias. 

 



 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta os principais temas de interesse dessa pesquisa e que também são 

utilizados para a contextualização deste trabalho. Para apresentar os conceitos necessários para a 

pesquisa, este capítulo está estruturado de forma a apresentar primeiramente como é utilizada a 

informática na educação (Seção 2.1), partindo para ambientes inteligentes de aprendizagem e 

tutores inteligentes para a educação (Seção 2.2). Dentro dessa seção, foi dado foco principalmente 

na área de simulação, sendo que seus conceitos são apresentados na Seção 2.3. A simulação permite 

o uso de diferentes técnicas para sua modelagem, como este trabalho visa o uso de ontologias 

(Seção 2.4) e sistemas especialistas (Seção 2.5), as seções correspondentes apresentam uma breve 

fundamentação sobre cada um desses tópicos. Ainda, apresentam-se os conceitos e o modo de 

ensino de Farmacologia, os quais também são pontos que devem ser fundamentados, sendo 

apresentados na Seção 2.6 e na Seção 2.7. E por fim, a Seção 2.8 apresenta as considerações finais 

sobre todos os conceitos aqui apresentados. 

2.1 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

Nesta seção será apresentada a evolução do uso da informática na educação. Desde o início 

da utilização dos computadores dentro das universidades, até os dias atuais. 

2.1.1  Evolução da informática na educação brasileira 

Desde a década de 60 já se ouvia falar do uso de computadores como meios de transmitir 

conhecimento ou então facilitar o aprendizado. Porém, apenas a partir da década de 80 que se 

passou a utilizar com mais afinco. Isso se deu pelo fato da redução do preço dos computadores e 

também a invenção das interfaces gráficas para manipulação de dados, o que tornou possível um 

usuário leigo utilizar um computador (ALMEIDA; FONSECA JÚNIOR, 1999). 

Registros da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) indicam que a instituição foi 

uma das pioneiras no uso de computadores em atividades acadêmicas, em 1966. Neste ano foi 

originado o Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) do Departamento de Cálculo Científico. 

Nesta época o computador não era utilizado como um meio de ensino, mas somente como um 

objeto de estudo e pesquisa (NASCIMENTO, 2007). 
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 Somente a partir de 1973, o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES) e o 

Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional (CLATES), ambos da UFRJ, iniciaram o uso 

da informática como uma tecnologia educacional, voltada para avaliação formativa e somativa de 

alunos da disciplina de Química. Neste caso foi utilizada para o desenvolvimento de simulações. 

Em 1973 também surgiram as primeiras iniciativas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Essa iniciativa era sustentada por diferentes bases teóricas e linhas de ação. Os 

primeiros estudos utilizavam terminais de teletipo (máquinas de escrever eletromecânicas) e display 

num experimento para simulação de física para alunos da graduação. Nesta mesma época o Centro 

de Processamento de Dados (CPD) desenvolveu o software Siscai, que era voltado para a avaliação 

de alunos de pós-graduação em Educação (NASCIMENTO, 2007). 

No ano de 1975, um grupo de pesquisadores da Universidade de Campinas (UNICAMP), do 

Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação, escreveu um documento 

“Introdução de Computadores nas Escolas de 2º Grau”, financiado pelo acordo do Ministério da 

Educação (MEC) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mediante convênio com 

o Programa de Reformulação do Ensino (Premen)-MEC, existente na época. Em 1977, o projeto 

passou a envolver crianças, e em 1983, foi instituído o Núcleo Interdisciplinar de Informática 

Aplicada à Educação (NIED) da UNICAMP, tendo o Projeto Logo como o referencial maior de sua 

pesquisa durante vários anos (NASCIMENTO, 2007). 

A partir da década de 80, novas experiências surgiram nas universidades do país e do 

mundo, o que acabou fazendo com que especialistas nacionais e internacionais discutissem a 

importância de pesquisar o uso da informática na educação, o que acabou influenciando as políticas 

públicas da área. Essa discussão deu origem ao I Seminário Nacional de Informática na Educação, 

promovido pela Universidade de Brasília (UnB) em 1981. Neste seminário foi destacado que o uso 

do computador como um recurso pedagógico acaba favorecendo valores culturais, sociopolíticos, 

pedagógicos e tecnológicos da sociedade (VALENTE et al., 1999).  

Com base nessa nova visão de que o equacionamento adequado da relação informática e 

educação seria uma das condições importantes para o alcance do processo de informatização da 

sociedade brasileira, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1982, assumiu o compromisso 

de criar instrumentos e mecanismos que possibilitassem o desenvolvimento de estudos e o 
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encaminhamento da questão, se colocando à disposição para a implementação de projetos que 

permitissem o desenvolvimento das primeiras pesquisas na área (NASCIMENTO, 2007). 

Através de todas as iniciativas do governo federal, financiamento, apoio e criação de 

conselhos e programas, as universidades iniciaram pesquisas e inovações na área, contribuindo 

muito com o desenvolvimento da informática educativa. Isso é observado através do Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), que no ano de 2013 está em sua 24º edição. 

Aureliano e Tedesco (2012) apresentam uma revisão sistemática sobre as publicações 

presentes no SBIE e no WIE (Workshop de Informática na Educação) entre os períodos de 2002 e 

2011 sobre o ensino-aprendizagem de programação para iniciantes. Na qual os autores concluem 

que mais da metade dos trabalhos encontrados foram publicados entre 2009 e 2011, demonstrando a 

crescente evolução no uso da informática na educação. 

Já Pietruchinski et al (2011) realizam uma revisão sistemática sobre jogos educativos no 

contexto do SBIE no período de 2001 a 2010. Os autores confirmam que diversas áreas do 

conhecimento são beneficiadas com o uso da informática na educação, dentre as quais, a que possui 

maior destaque é a da ciência da computação. 

Com os trabalhos dos autores mencionados, é possível observar que nos últimos anos, muita 

pesquisa vem sendo feita na área da informática na educação. Não apenas na área da ciência da 

computação, mas em diversas áreas, conforme Pietruchinski et al (2011) apresentam em seu 

trabalho. 

2.2 AMBIENTES INTELIGENTES DE APRENDIZAGEM  E SISTEMAS 
TUTORES INTELIGENTES 

Com a utilização da informática na educação foi possível tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais dinâmico, com aulas mais criativas, mais motivadoras, aulas capazes de 

despertar a curiosidade e o desejo de aprender dos alunos. 

No início das pesquisas em informática na educação, o material a ser passado aos alunos era 

selecionado, organizado, armazenado e apresentado de forma bastante rígida. Geralmente, ao final 

de cada apresentação, o estudante era submetido a perguntas cujas respostas o impediam de 

continuar caso estivessem incorretas. Nesse caso, o aluno era obrigado a repetir a parte do material 
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até que conseguisse responder todas as perguntas. Esse tipo de sistema ficou conhecido como 

sistema CAL (Computer Assisted Learning), o qual representava apenas um novo meio de 

veiculação do conteúdo, trocando o material impresso pelo computador. Analisando o sistema do 

ponto de vista da interação entre aluno-sistema, o software controla todas as ações do estudante, 

impossibilitando-o de prosseguir ou então retornar. Já do ponto de vista do sistema, todo usuário era 

tratado da mesma forma, indiferente se fosse um professor ou um estudante (VALENTE et al., 

1999).  

Em resposta as limitações anteriores, o sistema CAL evolui para o sistema Intelligent 

Computer Assisted Learning (ICAL), em meados da década de 70, o qual já passa a fazer uso de 

técnicas e métodos de Inteligência Artificial (IA) para representação do conhecimento e para 

conduzir a interação com o estudante. 

Os sistemas ICAL continuaram sua evolução, à medida que novas técnicas de IA foram 

surgindo. Atualmente, esses sistemas levam o nome de Intelligent Tutoring Systems (ITS) ou 

Tutores Inteligentes (TI) e muita pesquisa e desenvolvimento continuam a acontecer nessa classe de 

sistemas. 

Para melhor entendimento de um TI, existem quatro componentes que podem ser 

considerados como componentes mínimos, formando uma arquitetura básica para os tutores 

inteligentes: Módulo do Domínio, Módulo Tutorial, Módulo da Interface e Módulo do Modelo do 

Estudante (WENGER, 1987). 

1. Módulo do Domínio (MD), representa o conhecimento do especialista do domínio do 

conhecimento em questão. Contém a parte do conteúdo que será ensinado ao estudante, em geral, na 

forma de fatos e regras, se é um domínio declarativo (por exemplo, Química), ou outras formas de 

representação, se o domínio é procedimental (por exemplo, ligações atômicas). A função básica do 

MD é servir como fonte de conhecimento do assunto a ser ensinado e padrão, para que o sistema 

possa avaliar o desempenho do estudante. Este módulo é necessário em um sistema tutor, pois ele 

faz com que o sistema possa propor tarefas e questões a serem realizadas, gerar explicações e 

respostas aos estudantes. 

2. Módulo do Modelo do Estudante (MME), contém uma representação do estado atual do 

conhecimento e do desempenho do estudante sobre o que está sendo ensinado. Estas informações, 
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que são coletadas pelo sistema durante a interação do aluno, são utilizadas juntamente com os 

outros módulos para conduzir o tipo de tarefa a ser apresentada para as necessidades de um 

determinado estudante, isso é conhecido como a “individualização” do ensino nos TIs. Existem 

outras funções para o MME, entre elas a diagnóstica e corretiva, a qual ajuda na identificação e 

correção dos erros dos alunos, e a elaborativa e prognóstica, a qual ajuda o Módulo Tutorial a 

escolher a estratégia de ensino para o caso de um aluno em particular. 

3. Módulo Tutorial (MT), responsável por planejar e governar a interação com o aluno. Este 

módulo contém um conjunto de estratégias de ensino que são aplicadas de acordo com as 

informações coletadas do aluno (através do Módulo do Modelo do Estudante) e conhecimento 

armazenado (através do Módulo do Domínio). O MT é responsável por gerar uma sequência de 

atividades pedagógicas capaz de apresentar com sucesso determinado tópico ao estudante. 

4. Módulo Interface (MI), através desse módulo que é feita a comunicação entre usuário e 

sistema. A função básica desse módulo é traduzir a representação interna do sistema para uma 

“linguagem” que seja compreensível e estimulante para o estudante. Existem alguns aspectos 

desejáveis na interface de Tutores Inteligentes, entre eles: fácil de usar, isso significa minimizar o 

número de ações necessárias para que o sistema possa se comunicar com o aluno; apresentar dados 

em diversos formatos e representações, enriquecendo o feedback do sistema; ter habilidade de 

reconhecer erros involuntários e continuamente monitorar as ações do estudante; e ser interativo, 

propiciando rapidez de respostas. 

2.2.1  Ambientes interativos de aprendizado 

Diferentemente dos sistemas CAL e TIs, nos Ambientes Interativos de Aprendizado (AIA), 

o aprendizado é entendido como a construção individual do conhecimento a partir de atividades de 

exploração, investigação e descoberta. Thompson, 1987 utiliza a seguinte frase, “É o aprendiz, 

como cientista, que aprende os princípios analisando o comportamento do sistema em 

experimentação” (VALENTE, 1993). 

Os AIA, são sistemas que implementam aprendizagem construcionista e possuem conceitos 

diferentes dos TIs. Valente et al (1999) apresenta alguns princípios que embasam os ambientes 

interativos de aprendizado. 
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1. Construção e não instrução: estudantes aprendem construindo seu próprio 

conhecimento, não sendo ensinados por meio da leitura nem por meio de uma sequência organizada 

de exercício e prática; 

2. Controle do estudante e não controle do sistema: o estudante tem controle significativo 

da interação na aprendizagem; 

3. Individualização é determinada pelo estudante e não pelo sistema: enquanto os TIs 

apresentam feedback individualizado, os AIAs oferecem o mesmo feedback e informação como 

função da sua interação com o sistema, a qual é individualizada; e 

4. Feedback rico, gerado a partir da interação do estudante com o ambiente de 

aprendizagem e não pelo sistema: o feedback é gerado como função das escolhas e ações do 

estudante dentro do ambiente de aprendizagem, em vez de um discurso gerado pelo sistema. 

É possível situar alguns exemplos da classe de ambientes interativos de aprendizagem, 

como: sistemas de modelagem e simulação, linguagens de programação, sistemas de autoria e 

jogos, os quais serão melhor explicados nas subseções a seguir.  

2.2.2  Sistemas de Modelagem e Simulação 

Modelagem é uma técnica bastante utilizada para estudar comportamentos de muitos 

fenômenos reais. O processo de modelar consiste em três etapas básicas, como citadas por Valente 

et al (1999): 

1. Construção de um modelo que represente aspectos relevantes do sistema sendo estudado; 

2. Experimentação e análise do modelo citado; e 

3. Comparação do modelo construído com sistemas reais. 

A simulação de modelos permite ao analista realizar estudos sobre os correspondentes 

sistemas para responder perguntas do tipo “O que aconteceria se?”. O principal apelo ao uso da 

ferramenta é que essas questões podem ser respondidas sem que os sistemas sob investigação 

sofram qualquer perturbação, uma vez que os estudos são realizados no computador (FREITAS 

FILHO, 2008). 

Freitas Filho (2008) define simulação como a utilização de determinadas técnicas 

matemáticas, empregadas em computadores digitais, essas técnicas permitem imitar o 
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funcionamento de, praticamente, qualquer tipo de operação ou processo do mundo real. Porém, a 

simulação não se restringe exclusivamente à modelagem e uso de técnicas matemáticas, podendo 

ser utilizada qualquer técnica que permita a um computador digital a imitação o mundo real. 

2.2.3  Ambientes de Programação 

Quando se pensa em utilizar programação, se pensa no computador como uma ferramenta 

computacional. Partindo deste princípio, o computador é uma ferramenta utilizada para desenvolver 

algo, e o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa pelo computador 

(VALENTE, 1993).  Pode-se considerar que essas tarefas executadas no computador sejam desde a 

utilização de uma ferramenta de texto, até a resolução de um problema via linguagem de 

programação. 

Uma característica importante do uso de computador como uma ferramenta é o ambiente 

aberto, ou seja, o aprendiz é livre para propor e resolver qualquer projeto que tenha interesse. Esse 

ambiente aberto é diferente de um tutorial, por exemplo, que possui um fluxo de ações a serem 

tratadas. Isso faz com que os aprendizes se sintam mais a vontade para determinar o que será feito e 

quando será feito. 

Quando se pensa especificamente em programação, se acredita que o seu uso tem grande 

destaque como ferramenta educacional, pois por intermédio da resolução do problema via 

linguagem de programação, se tem a descrição do processo utilizado pelo aluno para resolver 

determinada tarefa (VALENTE et al., 1999). 

2.2.4  Sistemas de autoria 

O desenvolvimento de um ambiente interativo de aprendizagem não é uma tarefa fácil, 

requer esforço no desenvolvimento, pois é necessário desenhar toda uma arquitetura para o sistema, 

além de implementar os componentes e desenvolver as estratégias e mecanismos de raciocínio. 

Pensando nesse problema, passou-se a investir em ferramentas para automatizar alguns 

aspectos envolvidos na construção dos ambientes em questão. Neste contexto, surgiu a categoria de 

ferramentas denominada sistemas de autoria, dando suporte ao desenvolvimento, administração e 

distribuição de softwares instrucionais de uma forma efetiva em termos de tempo e custo. A ideia 
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dessas ferramentas é permitir ao usuário que não possui experiência em programação poder 

construir de forma ágil softwares instrucionais (BITTENCOURT et al., 2007). 

Desse modo, sistemas de autoria são softwares desenvolvidos para que pessoas leigas em 

desenvolvimento de softwares possam desenvolver aplicativos, tanto para o ensino, quanto para 

aplicativos em geral, dependendo do sistema de autoria que está utilizando. 

2.2.5  Jogos 

Os jogos educacionais podem ser analisados em termos do ciclo descrição-execução-

reflexão-depuração-descrição. Além disso, podem possuir características de tutoriais ou softwares 

de simulação aberta, isso depende do quanto o aprendiz pode descrever suas ideias para o 

computador (VALENTE et al., 1999). Em geral, os jogos tentam motivar o aprendiz através de 

desafios, quando o envolve em uma competição contra a máquina ou contra os colegas. 

Outra abordagem nos jogos educacionais consiste na utilização de simulações fechadas, em 

que as leis ou regras do jogo já são definidas a priori. Nesse caso, o aprendiz deve jogar e, com isso, 

se espera que ele esteja elaborando hipóteses, usando estratégias e conhecimento já existentes ou 

elaborando novos conhecimentos. 

Von Wangenheim e Von Wangenheim (2012) afirmam que o elemento do conflito motiva 

os jogadores a perseguir ativamente algum objetivo, enquanto os obstáculos evitam que os objetivos 

sejam facilmente alcançados, o que contribui para o prazer do jogador. 

Além do desafio, um dos principais elementos motivadores em jogos é a recompensa. A 

qual pode ser oferecida das mais diversas formas. Normalmente, são dadas em forma de prover aos 

jogadores o acesso a novos recursos ou permitir, que os jogadores façam coisas que antes não eram 

possíveis. Ou seja, em jogos educacionais, principalmente, deve-se apresentar o feedback ao 

aprendiz, mostrando o resultado obtido e indicando claramente onde ele acerou e onde errou 

durante o jogo. 

Para aumentar o aprendizado cognitivo, os jogos educacionais podem precisam do auxílio 

do professor para a documentação das situações apresentadas durante o jogo, e também para 

discutir com o aprendiz a melhor maneira de passar do desafio do jogo. 
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Von Wangenheim e Von Wangenheim (2012) resumem que a abordagem de jogos permite 

ao estudante aprender fazendo, reduzindo assim a lacuna existente entre a teoria e a prática, 

proporcionando um melhor aprendizado. 

2.3 MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

Simulação é uma poderosa ferramenta de análise utilizada para representar parcialmente ou 

totalmente uma tarefa a ser realizada, ou seja, representar o comportamento de leis e sistemas reais 

em sistemas computacionais (KELTON; SADOWSKI; SADOWSKI, 2002). Esta técnica de 

representação do mundo real é largamente utilizada na indústria como uma ferramenta de projeto e 

análise de eventos e tomadas de decisões, além de ser utilizada também como uma ferramenta de 

ensino, visto que buscam acelerar a curva de aprendizado das equipes de operação (PETROBRAS, 

2013). 

Essa seção apresenta detalhadamente a definição do que é um ambiente de simulação, seus 

elementos e conceitos, apresenta a estrutura e algumas técnicas de modelagem e simulação, e 

também as vantagens e desvantagens do uso de simulação. 

2.3.1  Definição 

Modelagem é uma técnica bastante utilizada para estudar comportamentos de muitos 

fenômenos reais. O processo de modelar consiste em três etapas básicas, como citadas por Valente 

et al (1999): 

1. Construção de um modelo que represente aspectos relevantes do sistema sendo estudado; 

2. Experimentação e análise do modelo citado; e 

3. Comparação do modelo construído com sistemas reais. 

É chamada de modelagem computacional a atividade de usar o computador para expressar o 

modelo de um fenômeno/processo, com o objetivo de explorar as possíveis consequências do 

modelo e reavaliar, a partir do feedback da simulação, não apenas o modelo construído, mas o 

próprio conhecimento sobre o fenômeno/processo alvo (VALENTE et al., 1999). 

A simulação consiste no processo de modelagem que envolve a etapa de “Experimentação 

de análise do modelo citado”. Sistemas de simulação possuem um modelo de domínio embutido, e 
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o usuário faz a experimentação com esse fenômeno modelado, alterando os parâmetros de entrada 

do modelo e observando/analisando os resultados da simulação.  

A simulação de modelos permite ao analista realizar estudos sobre os correspondentes 

sistemas para responder perguntas do tipo “O que aconteceria se?”. O principal apelo ao uso da 

ferramenta é que essas questões podem ser respondidas sem que os sistemas sob investigação 

sofram qualquer perturbação, uma vez que os estudos são realizados no computador (FREITAS 

FILHO, 2008). 

Pegden (1991 apud FREITAS FILHO, 2008) apresenta uma definição mais completa, 

abrangendo todo o processo de simulação: “simulação é o processo de projetar um modelo 

computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de 

entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação”. Através dessa definição, o 

processo de modelar um fenômeno real ou hipotético para observa/analisar seu comportamento no 

tempo consiste em três etapas básicas: 

1. Descrever o comportamento do sistema; 

2. Construir teorias e hipóteses considerando as observações efetuadas; e 

3. Utilizar o modelo para prever um comportamento futuro, isto é, os efeitos produzidos por 

alterações no sistema e nos métodos empregados em sua operação. 

Banks (1998) e Kelton, Sadowski e Sadowski (2002) definem simulação como uma imitação 

de eventos e processos do mundo real, a qual envolve a geração de uma história artificial do sistema 

e a observação das alterações causadas pelas inferências relativas às características do sistema real 

que está sendo representado. Ela é utilizada para descrever e analisar o comportamento do sistema, 

perguntando questões do tipo “o que acontece se...”, isso auxilia o desenvolvimento de projetos de 

sistemas reais. Sendo possível assim modelar tanto sistemas reais, quanto sistemas conceituais. 

2.3.2  Elementos de modelagem 

A simulação possui muitos conceitos e elementos básicos, os quais incluem sistemas e 

modelos, variáveis de estados do sistema, entidades e atributos, recursos, processamento de listas e, 

atividades e atrasos. Law e Kelton (2000) e Kelton, Sadowski e Sadowski (2002) apresentam uma 
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descrição desses conceitos e elementos básicos de modelagem: sistema, modelo, eventos, variáveis 

de estado do sistema, entidades, atributos, recurso, processamento de lista, atividades e atrasos. 

Sistema é o evento ou processo do mundo real ou conceitual que se deseja obter respostas 

através da simulação. O modelo é o estado atual do sistema. Logo que, é ele que se preocupa com 

os limites e fronteiras do modelo que supostamente representa o sistema real. Este modelo deve ser 

complexo bastante para responder as perguntas levantadas, mas não tão complexo para criar novas 

perguntas. 

Os eventos são as ocorrências que alteram os estados do sistema. Esses eventos podem ser 

internos ou externos, chamados também de eventos endógenos e exógenos, respectivamente. 

Eventos endógenos podem ser considerados os eventos e interações da simulação que alteram o 

estado do sistema. Já os eventos externos podem ser considerados como a chegada de um novo 

elemento na simulação, desde que este elemento venha de fora da simulação para dentro dela. 

As variáveis de estado do sistema são um conjunto de informações necessárias para definir 

o que aconteceu no interior do sistema para que determinado estado seja atingido em determinado 

tempo. A determinação das variáveis de estado do sistema é uma função com o propósito de 

investigação, de modo que elas podem apresentar um valor em determinado caso e em outro caso 

não serem as mesmas, embora o sistema físico seja o mesmo. 

As entidades são representações de objetos que necessitam uma definição explícita dentro 

do sistema. Elas podem ser dinâmicas, que atuam no sistema, ou estáticas, que apenas servem para 

outras entidades. 

Uma entidade possui atributos, os quais representam as características da entidade. Esses 

atributos devem ser considerados como sendo variáveis locais de cada entidade. Os atributos podem 

ser interessantes em uma investigação, porém, não interessantes em outras. 

Um recurso é uma entidade que provê serviços para entidades dinâmicas. Os recursos 

podem ser utilizados por uma ou mais entidades dinâmicas ao mesmo tempo (como se fosse um 

servidor paralelo). Uma entidade dinâmica pode solicitar uma ou mais unidades de um recurso. Se a 

solicitação for negada, o requerente entra em uma fila (fila de espera, arquivo, buffer) ou tem 

alguma outra ação (por exemplo, ser desviada para outro recurso e eliminada do sistema). Caso a 

solicitação seja aceita, a entidade permanece com o recurso por um tempo e depois libera esse 
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recurso. Existem diversos estados em que um recurso pode estar. Basicamente são idle (ocioso) e 

busy (ocupado). Porém existem outros estados, como failed (falha), blocked (bloqueado), ou starved 

(“travado”). 

As entidades são gerenciadas pela alocação dos recursos que proveem os serviços, a qual 

anexa avisos de eventos, suspendendo assim as suas próximas atividades, ou as colocando em uma 

lista ordenada, isto é chamado de processamento de lista. Geralmente essas listas são do tipo FIFO 

(First In First Out), mas também podem ser do tipo LIFO (Last In First Out), dependendo dos 

valores dos atributos ou aleatoriamente.  

Uma atividade é um período de tempo cuja duração é conhecida a priori, ou seja, antes de 

ser iniciada. Assim, quando começa a atividade, seu final já é conhecido, podendo assim agendar 

uma próxima atividade. A duração de uma atividade pode ser constante, valor randômico gerado a 

partir de uma distribuição estatística, o resultado de uma equação, entrada através de um arquivo, ou 

calculada com base no estado do evento.  O atraso, ou delay, possui uma duração indefinida 

causada pela combinação de condições do sistema. Quando uma entidade entra em uma fila de um 

recurso, o tempo que ela permanecerá na fila pode ser desconhecido inicialmente desde que esse 

tempo dependa de outros eventos que possam ocorrer. 

2.3.3  Estrutura de modelagem 

Banks (1998) apresenta quatro estruturas de modelagem que são aceitas pela comunidade de 

simulação. Elas consistem em método de processo interativo, método planejamento de eventos, 

scanner de atividade e método trifásico, os quais são apresentados a seguir. 

Método de processo interativo: A estrutura de simulação que possui o melhor apelo 

intuitivo é o método de processo interativo. A ideia é que o computador imite o fluxo de um objeto 

através do sistema.  

Método de planejamento de eventos: O conceito básico desse método é avançar o tempo 

até quando acontecer o próximo evento. Geralmente esse evento trata-se da liberação de 

determinado recurso. O evento, em seguida, realoca objetos ou entidades disponíveis pela 

programação de atividades onde eles podem participar. 
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Atividade de exploração: A terceira etapa da modelagem é a atividade de exploração. Esta 

etapa também é conhecida como abordagem de duas etapas. A atividade de exploração é similar à 

programação baseada em regras. Essa etapa produz um sistema de simulação composto de módulos 

independentes, à espera de ser executado. Ela ocorre em tempos fixos, onde é feita uma 

determinação sobre se deve ou não ocorrer um determinado evento naquele momento. Se ocorrer 

um evento, o estado do sistema é atualizado. 

Método de três fases: Neta etapa, o tempo avança até que haja uma mudança de estado no 

sistema ou até que algo aconteça. Em seguida, o sistema é examinado para determinar todos os 

eventos que ocorrem neste momento. Somente quando todos os recursos que devem ser liberados 

neste momento são liberados, é que ocorre a realocação desses recursos em novos trabalhos, os 

quais compreendem a terceira fase da simulação.  

Em resumo, a primeira fase consiste no avanço temporal, a segunda fase é a liberação desses 

recursos programados para terminar suas atividades, e a terceira fase é que inicia as atividades, 

dando um panorama global sobre a disponibilidade dos recursos. 

2.3.4  Tipos de modelagem 

Além dos conceitos básicos de modelagem propostos por Law e Kelton (2000) e as 

estruturas de modelagem propostas por Banks (1998), Kelton, Sadowski e Sadowski (2002) 

apresentam alguns os principais tipos de modelagem existentes. 

Sistemas em que você pode “brincar” com ele: São modelos onde o usuário pode 

trabalhar, ou até mesmo brincar com ele. Geralmente são utilizados para obter um melhor resultado 

através de experimentação. Esse tipo de simulador é bastante utilizado em experimentação, tanto 

para experimentação de novas arquiteturas de redes (simuladores de redes), quanto para 

experimentação em casos de evacuação de determinado local, o qual permite identificar se o tempo 

de evacuação está dentro de um período aceitável ou não. 

Modelos físicos: Os modelos físicos também são chamados de modelos icônicos, pois 

geralmente utilizam ícones para identificar quais as variáveis físicas que estão modeladas e até 

mesmo para determinar quais modelagens que serão utilizadas. Esse tipo de simulador possui 

modelado um grande número de variáveis e eventos físicos, e através dessa modelagem, consegue 
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identificar pontos falhos em algum outro projeto ou até mesmo pontos humanos de falha. Um 

exemplo de aplicação desse tipo de simulador são os simuladores de voo, os quais possuem um 

grande número de variáveis físicas modeladas, e através dessas, permitem que o piloto identifique 

seus pontos de falha durante um voo, por exemplo. 

Modelos lógicos: Também chamados de modelos matemáticos, eles partem de algumas 

suposições e tentam encontrar uma solução ou uma resposta para o sistema funcionar ou não. É 

bastante utilizado na área da matemática e da física, pois geralmente possui modelado um grande 

número de operações matemáticas, um exemplo da utilização desse tipo de simulador é na 

resolução de equações diferenciais e modelos matemáticos que seguem uma programação linear. 

2.3.5  Tipos de simulação 

Uma simulação pode ter um ou vários tipos, depende das variáveis de entrada que o sistema 

está utilizando. A simulação pode ser estática ou dinâmica, contínua ou discreta, determinística ou 

estocástica, depende de onde será inserida a simulação. 

Estática x Dinâmica 

A simulação estática pode ser entendida como um modelo matemático, o qual apresenta um 

resultado através de fórmulas matemáticas, um exemplo desse tipo de simulação é uma planilha 

com fórmulas, o resultado disso sempre será baseado nas fórmulas descritas na planilha. Já a 

simulação dinâmica reflete melhor um simulador, pois através da dinâmica do ambiente, o 

simulador apresenta um resultado. Existem pontos no simulador que podem ser estáticos e também 

pontos que podem ser dinâmicos, não sendo possível tornar todas as variáveis de um simulador 

dinâmicas, por esse motivo, a maioria dos simuladores é um misto entre estático e dinâmico, mas 

sempre sobressaindo à modelagem dinâmica do simulador ante a estática (KELTON; SADOWSKI; 

SADOWSKI, 2002). 

Contínua x Discreta 

Nas simulações contínuas, o estado do sistema pode variar continuamente durante o tempo; 

um exemplo pode ser dado pelo nível de um reservatório de água com saídas de água sendo 

precipitação e evaporação, ou seja, as variáveis do modelo variam conforme o tempo passa. Já na 
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simulação discreta, as alterações nos estados do sistema ocorrem em tempos diferentes, como um 

sistema de manufatura, com partes chegando e saindo em tempos específicos, ou seja, as variáveis 

do sistema alteram o seu valor apenas quando determinado evento ocorre. 

Podem existir sistemas mistos, que utilizam tanto modelos contínuos, quanto discretos no 

mesmo simulador. Esses são chamados de continuous-discrete model (modelos contínuo-discretos) 

e podem ser exemplificados por uma refinaria, que possui uma pressão contínua nas tubulações e 

eventos discretos de desligamento de motores. Muitas vezes essa interligação entre variáveis 

contínuas e discretas é necessária ao modelo, pois isso torna o modelo mais realístico (KELTON; 

SADOWSKI; SADOWSKI, 2002).  

Determinística x Estocástica 

Simuladores que não possuem entradas randômicas são determinísticos, como por exemplo, 

uma agenda estrita de operações com um tempo de serviço fixo, a entrada de operações é 

determinada pela agenda, a qual teve seus dados inseridos previamente, ou seja, conhece os dados 

de entrada. Já simuladores estocásticos utilizam entradas randômicas no sistema, como por 

exemplo, um simulador de investimentos, o qual parte de variáveis randômicas para determinar 

onde e qual o valor a ser aplicado em determinado investimento. 

Uma modelagem pode utilizar tanto variáveis determinísticas quanto variáveis estocásticas 

para o mesmo simulador, porém, uma variável só pode assumir um dos tipos durante a execução. A 

utilização de ambos os tipos permite tornar o sistema mais realístico, pois no mundo existem 

algumas variáveis que ainda não podem ser determinadas ou são complexas de serem determinadas 

para um sistema (KELTON; SADOWSKI; SADOWSKI, 2002).  

2.3.6  Vantagens e desvantagens no uso de simulação 

O número de empresas e instituições que utilizam simulação no seu ambiente de trabalho 

vem aumentando nos últimos anos. Isso é comprovado pela parceria fechada entre a Petrobras e o 

SENAI/FIRJAN para o desenvolvimento de 14 novos simuladores de operação (PETROBRAS, 

2013). 

Além dos simuladores utilizados no treinamento, como esses que serão utilizados pela 

Petrobras, os simuladores são utilizados nas mais diversas áreas, por exemplo, na área da logística, 
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para determinar qual o melhor percurso a ser percorrido para determinada entrega; sistemas de 

comunicação, determinar qual o tráfego de rede suportado por determinada arquitetura; desempenho 

de sistemas computacionais, determinar qual será o desempenho de um sistema computacional; 

transporte aéreo, analisar as operações de aviões em aeroportos; entre outras inúmeras aplicações de 

simuladores. 

Devido a esse grande aumento no interesse pela simulação e o vasto campo de utilização 

desse tipo de tecnologia, é interessante apontar as vantagens e as desvantagens do uso desse tipo de 

tecnologia. Banks (1998), Law e Kelton (2000) e Kelton, Sadowski e Sadowski (2002) apresentam 

quais são essas vantagens e desvantagens, as quais estão arroladas abaixo. 

Vantagens do uso de simulação 

1. Escolher corretamente: O uso da simulação permite testar todos os aspectos de uma 

proposta de alteração ou acréscimo, sem comprometer os recursos para sua aquisição. Isso é 

fundamental porque, uma vez que difíceis decisões foram tomadas, os tijolos assentados, ou os 

sistemas de manuseio de materiais instalados, alterações e correções podem ser extremamente caras. 

A simulação permite que os projetos sejam testados sem comprometer os recursos para aquisição. 

2. Reduzir e expandir tempo: Na redução e expansão do tempo, a simulação permite que o 

tempo seja acelerado ou então atrasado para que seja possível estudar o que acontece em alguns 

fenômenos. Ela permite que seja examinado o deslocamento de um material em durante minutos, 

além de permitir a visualização de 2 horas de reprodução de bactérias em questão de alguns poucos 

minutos, por exemplo. 

3. Entendendo o porquê: Gerentes geralmente querem saber o motivo de certos fenômenos 

ocorrerem no mundo real. Através da simulação é possível determinar a resposta do “porquê” 

através da reconstrução da cena e uma minuciosa observação para determinar o “porquê” da 

ocorrência do fenômeno. Isso não pode ser feito no mundo real devido ao fato de não ser possível 

controlar todas as variáveis do sistema. 

4. Explorar possibilidades: Uma das melhores vantagens do uso de simulação por software 

é que através do desenvolvimento de uma modelagem válida, você pode averiguar novas políticas, 

procedimentos, métodos ou possibilidades, as quais podem desgarrar um grande investimento 

financeiro para a experimentação no mundo real. 
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5. Diagnóstico de problemas: Diagnosticar problemas em chão de fábricas modernos ou 

organizações de serviços é uma tarefa muito complexa. Tão complexa que se torna impossível 

considerar todas as interações ocorrendo em certo momento. O uso de simulação permite um 

melhor entendimento das interações entre as variáveis que tornam o sistema complexo. 

Diagnosticar problemas e obter conhecimento sobre a importância dessas variáveis aumenta o 

entendimento sobre seus efeitos e sua importância dentro do sistema. 

6. Identificação de restrições: Gargalos de produção dão uma boa dor de cabeça para os 

engenheiros de produção. É fácil esquecer que esses gargalos são efeitos de alguma causa. No 

entanto, o uso de simulação para análise de gargalos, permite a descoberta das causas dos atrasos no 

processo em trabalho, informação, material, ou outros processos. 

7. Preparação para mudanças: É sabido que o mundo está em constantes mudanças. 

Respondendo todas as perguntas do tipo “O que acontece se...” é útil tanto para o design de novos 

sistemas quanto para o redesign de sistemas já existentes. Interagir com todos os elementos 

envolvidos em um projeto durante a fase de formulação de problemas, dá uma ideia dos diversos 

cenários que são de interesse. Então é construído um modelo que responde às perguntas referentes a 

esses cenários. Como por exemplo, o que acontece se aumentar a demanda de serviços em 10%? O 

que acontece se a demanda reduzir 20%? E se... ? É possível perceber que prever todas as perguntas 

é muito difícil devido ao fato das opções serem ilimitadas. 

8. Investimento sábio: O custo típico de um estudo de simulação é substancialmente 

inferior a 1% da quantidade total a ser gasta para a execução de um design ou remodelação. Uma 

vez que o custo de uma alteração ou modificação de um sistema após a instalação é tão grande, a 

simulação é um investimento sábio. 

9. Treinamento: Modelos de simulação podem prover um excelente modo de treinamento, 

quando modelados para essa finalidade. Utilizada dessa forma, a equipe fornece entradas de decisão 

para a o modelo à medida que a simulação progride. Dessa forma, a equipe e cada membro dela 

podem aprender através de seus erros e acertos. Isso é muito menos custoso e indiscreto que uma 

aprendizagem on-the-job, ou seja, aprender trabalhando. 
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Desvantagens do uso de simulação 

Ainda segundo Banks (1998), Law e Kelton (2000) e Kelton, Sadowski e Sadowski (2002), 

a simulação apresenta algumas desvantagens. A seguir serão listadas algumas dessas desvantagens.  

1. Modelagem requer treinamento especial: A modelagem é uma arte que se aprende 

através da experiência adquirida ao longo do tempo. Além disso, se dois modelos de um mesmo 

sistema são construídos por duas pessoas diferentes, é pouco provável que o modelo seja igual.  

2. Resultados difíceis de interpretar : Os resultados das simulações podem ser difíceis de 

serem interpretados. Uma vez que a maioria das saídas da simulação são variáveis essencialmente 

aleatórios (que normalmente são baseados em dados aleatórios), pode ser difícil determinar se o 

resultado observado é de uma inter-relação do sistema ou se é de uma aleatoriedade. 

3. Análise e modelagem de simulação podem ser demoradas e caras: Economizar 

recursos para a análise e modelagem pode resultar em um uma análise ou um modelo que não seja 

suficiente para a tarefa. 

4. Utilizada de forma inadequada: Quando utilizada em situações onde uma solução 

analítica é possível, ou até mesmo, preferível. Isto é particularmente verdadeiro na simulação de 

algumas filas de espera onde os modelos de filas de forma fechada estão disponíveis, pelo menos 

para a avaliação de longo prazo. 

A seguir serão apresentados os conceitos sobre ontologia, lógica difusa e sistemas 

especialistas, os quais são auxiliam o desenvolvimento da modelagem e simulação. 

2.4 ONTOLOGIA 

A ontologia tem suas origens da filosofia, Smith (2003) apresenta a ontologia como “a 

ciência do que é, dos tipos e estruturas de objetos, propriedades, eventos, processos e relações em 

todas as áreas do mundo real”.  

A “ontologia” é frequentemente utilizada pelos filósofos como sinônimo de "metafísica" 

(um rótulo que significa: "o que vem depois da Física"), um termo usado pelos primeiros alunos de 

Aristóteles para se referir ao que Aristóteles chamou de "primeira filosofia", “uma disciplina que 
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estuda o que é, na medida em que é, e os recursos que ele tem em seu próprio direito” (MUNN; 

SMITH, 2008). 

O termo "ontologia" foi cunhado em 1613, por dois filósofos, Rudolf Göckel (Goclenius), 

em seu livro Lexicon Philosophicum e Jacob Lorhard (Lorhardus), em seu livro Philosophicum 

Theatrum (SMITH, 2003), que deriva do grego onto (ser) + logia (estudo). Segundo o dicionário 

Michaelis on-line, ontologia possui dois significados, uma ciência que estuda o ser e um dos ramos 

da filosofia e da metafísica que estuda o ser em geral e suas propriedades transcendentais. 

“sf (onto+logo+ia) 1 Ciência do ser em geral. 2 Filos Parte da metafísica que estuda o ser 
em geral e suas propriedades transcendentais.” (MICHAELIS ON-LINE, 2013). 

Smith (2003) diz que a “ontologia visa proporcionar uma classificação definitiva e exaustiva 

de entidades em todas as esferas do ser”. A classificação deve ser definitiva no sentido de que ele 

pode servir como uma resposta a questões como: “Quais classes de entidades são necessárias para 

uma completa descrição e explicação sobre todos os acontecimentos do universo?” Ou: “Quais 

classes de entidades são necessárias para dar conta do que fazem verdadeiras todas as verdades?”. 

Ela deve ser exaustiva no sentido de que todos os tipos de entidades devem ser incluídas na 

classificação, incluindo também os tipos de relações em que as entidades estão ligadas entre si para 

formar conjuntos maiores. Ou seja, ela deve ser ampla o suficiente para representar todas as 

entidades sobre um determinado assunto e possuir relações para que possam se ligar a outras 

ontologias. 

Já Swartout et al (1996) a definem como um conjunto hierárquico de termos para descrever 

um domínio que pode ser utilizada como um esqueleto para a base de conhecimento. Guimarães 

(2002) afirma que essa definição faz uma distinção importante sobre o que é uma ontologia e o que 

é uma base de conhecimento, pois a ontologia fornece uma estrutura para que seja possível construir 

uma base de conhecimento.  

Através da ontologia são fornecidos os conceitos e termos que descrevem um determinado 

domínio, enquanto a base de conhecimento utiliza a ontologia para descrever uma determinada 

realidade. Caso essa realidade seja alterada, a base de conhecimento será alterada, no entanto, a 

ontologia permanecerá inalterada, desde que o domínio continue o mesmo.  
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Almeida e Bax (2003) consideram a definição feita por Borst (1997) como sendo uma 

definição simples e completa. Pois Borst (1997) define ontologia como “uma especificação formal e 

explícita de uma conceitualização compartilhada”. Sendo assim, Almeida e Bax (2003) afirmam:  

“Nessa definição, “formal” significa legível para computadores; “especificação explícita” 
diz respeito a conceitos, propriedades, relações, funções, restrições, axiomas, 
explicitamente definidos; “compartilhado” quer dizer conhecimento consensual; e 
“conceitualização” diz respeito a um modelo abstrato de algum fenômeno do mundo real” 
(ALMEIDA; BAX, 2003, p. 9). 

Não existe ainda um consenso em relação a definição de ontologia. Vários autores a definem 

de formas diferentes, porém de forma muito semelhante. Em resumo, podemos definir ontologia 

como sendo a representação do conhecimento através de relações, axiomas e conceitos sobre 

determinados eventos ou fenômenos do mundo real.  

Mas mesmo com conceituações sem um consenso, as ontologias possuem algumas 

características comuns. Nesta seção serão apresentados os componentes e tipos de ontologia, 

algumas abordagens e metodologias de desenvolvimento de ontologias, ferramentas disponíveis e 

linguagens utilizadas para representação e descrição da ontologia. 

2.4.1  Componentes e tipos de ontologia 

Ontologias não apresentam sempre a mesma estrutura, porém, possuem características e 

componentes comuns na grande maioria delas. Gómez-Pérez (1999) apresenta os cinco 

componentes básicos de uma ontologia, os quais são classes, relações, funções, axiomas e 

instâncias. 

As classes são organizadas em taxonomias, as relações representam o tipo de interação entre 

os conceitos de um domínio, as funções são casos especiais de relação em que o n-ésimo elemento 

de uma relação é único para o elemento anterior. Já os axiomas são utilizados para modelar as 

sentenças verdadeiras, e as instâncias são utilizadas para representar elementos específicos, ou seja, 

os próprios dados (GÓMEZ-PÉREZ, 1999). 

Além das características comuns das ontologias, elas são classificadas quanto ao tipos. 

Gómez-Pérez (1999) apresenta uma descrição sobre alguns tipos de ontologias utilizadas para a 

representação do conhecimento.  
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• Ontologia de representação de conhecimento: utiliza as primitivas de representação 

utilizadas para a formalização dos paradigmas de representação do conhecimento; 

• Ontologias gerais/comuns: inclui um vocabulário relacionado a coisas, eventos, tempo, 

espaço, causalidade, comportamento, etc.; 

• Meta-Ontologias: também chamadas de Ontologias Genéricas ou Core Ontologies, são 

reutilizáveis em diferentes domínios; 

• Ontologias de domínio: são reusáveis em um dado domínio; 

• Ontologias de tarefas: proveem um vocabulário sistematizado de termos para resolver 

problemas associados a tarefas que podem ou não ser do mesmo domínio; 

• Ontologias de tarefas de domínio: são ontologias de tarefas para um domínio 

específico; e 

• Ontologia de aplicação: contém o conhecimento necessário para modelar um domínio 

em particular. 

Salvo os tipos apresentados por Gómez-Pérez (1999), Almeida e Bax (2003) apresentam 

uma classificação quanto à abordagem da ontologia (Tabela 1). 
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Tabela 1. Classificação de ontologias  
Abordagem Classificação Descrição 

Quanto à função 

Ontologia de domínio 
Reutilizável no domínio, fornece um vocabulário sobre 

conceitos, seus relacionamentos, sobre atividades e regras que 
os governam; 

Ontologia de tarefa 
Fornece um vocabulário sistematizado de termos, especificando 

tarefas que podem ou não ser do mesmo domínio; 

Ontologia geral 
Inclui um vocabulário relacionado a coisas, eventos, tempo, 

espaço, causalidade, comportamento, etc.; 

Quanto ao grau 
de formalismo 

Ontologia altamente 
informal 

Expressa livremente em linguagem natural; 

Ontologia semi-
informal 

Expressa em linguagem natural de forma restrita e estruturada; 

Ontologia semiformal Expressa em uma linguagem artificial definida formalmente; 
Ontologia 

rigorosamente formal 
Os termos são definidos com semântica formal, teoremas e 

provas; 

Quanto à 
aplicação 

Ontologia de autoria 
neutra 

Um aplicativo é escrito em uma única língua e depois 
convertido para o uso em diversos sistemas, reutilizando-se as 

informações; 
Ontologia como 
especificação 

É criada uma ontologia para um domínio, a qual é usada para 
documentação e manutenção no desenvolvimento de softwares; 

Ontologia de acesso 
comum à informação 

Quando o vocabulário é inacessível, a ontologia torna a 
informação inteligível, proporcionando conhecimento 

compartilhado dos termos; 

Quanto à 
estrutura 

Ontologia de alto nível 
Descreve os conceitos gerais relacionados a todos os elementos 
da ontologia (espaço, tempo, matéria, objeto, ação, etc.) os quais 

são independentes do problema do domínio; 

Ontologia de domínio 
Descreve o vocabulário relacionado a um domínio, por exemplo, 

medicina ou automóveis; 

Ontologia de tarefas 
Descreve uma tarefa ou atividade, como, por exemplo, 
diagnóstico ou compras, mediante inserção de termos 

especializados na ontologia; 

Quanto ao 
conteúdo 

Ontologia 
terminológica 

Especifica os termos que serão usados para representar o 
conhecimento em um domínio; 

Ontologia de 
informação 

Especifica a estrutura de registros de banco de dados; 

Ontologia de 
modelagem do 
conhecimento 

Especifica as conceitualizações do conhecimento, tem uma 
estrutura interna sistematicamente rica e são refinadas para uso 

no domínio do conhecimento que descrevem; 
Ontologia de 

aplicação 
Contém definições necessárias para modelar o conhecimento em 

uma aplicação; 

Ontologia de domínio 
Expressa conceitualizações que são específicas para um 

determinado domínio do conhecimento. 

Adaptado de Almeida e Bax (2003) 
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2.4.2  Abordagens de desenvolvimento 

Assim como o desenvolvimento de softwares, uma ontologia também possui diversas 

abordagens para o seu desenvolvimento, cada abordagem com suas vantagens e desvantagens. 

Holsapple e Joshi (2002 apud GUIMARÃES, 2002) apresentam algumas das principais abordagens 

utilizadas para esse desenvolvimento: 

• Abordagem partindo de uma inspiração: A abordagem partindo de uma inspiração 

parte do pressuposto de que o desenvolvedor começa com uma premissa sobre o motivo de a 

ontologia ser necessária. Através de sua imaginação, criatividade e visão pessoal sobre o domínio 

de interesse da ontologia, é construída uma ontologia para solucionar essa necessidade encontrada. 

Em outras palavras, é encontrada uma ontologia para solucionar um problema específico. A 

principal vantagem dessa abordagem é o fato de serem geradas ontologias inovadoras para a 

resolução de determinado problema. Já a desvantagem é o fato da ontologia gerada ser resultado de 

uma visão muito subjetiva sobre o domínio. 

• Abordagem indutiva: visa o desenvolvimento de uma ontologia através da observação, 

exame e análise de casos específicos no domínio de interesse da ontologia. Essa ontologia gerada 

pode ser aplicada para todos os outros casos do mesmo domínio. A vantagem dessa abordagem é a 

utilização de uma mesma ontologia para resolver uma série de casos dentro de um domínio. A 

desvantagem é a incapacidade de cobrir domínios menos específicos, ou seja, mais amplos. 

• Abordagem dedutiva: parte de uma ontologia mais genérica de um domínio, para uma 

ontologia mais específica e restritiva dentro de um subconjunto do domínio. Sua vantagem é a 

capacidade de utilizar ontologias genéricas para a geração de ontologias específicas. Sua 

desvantagem é a necessidade de que já exista inicialmente uma ontologia genérica. 

• Abordagem sintética: visa o desenvolvimento de uma ontologia unificada gerada por um 

conjunto base de ontologias, onde nenhuma pode substituir a outra. Em outras palavras, as 

características dessas ontologias base, juntamente com outros conceitos pertencentes ao domínio 

que é descrito, são sintetizadas a fim de desenvolver uma ontologia unificada. A principal vantagem 

dessa abordagem é a possibilidade dessa ontologia unificada fornecer uma forma coerente para a 

comunicação entre esses usuários das ontologias múltiplas. No entanto, muitas vezes, existe uma 
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dificuldade para estabelecer uma ligação de forma harmônica entre um conjunto grande de 

ontologias. 

• Abordagem colaborativa: visa à colaboração para a elaboração de uma ontologia, ou 

seja, o desenvolvimento é um esforço refletindo a experiência e os pontos de vista das pessoas que 

intencionalmente cooperam para produzir a ontologia. A vantagem dessa abordagem é a ontologia 

resultante, pois, por possuir a contribuição de um conjunto de pessoas para a sua formação, aumenta 

as chances de a ontologia ser aceita como um padrão para um determinado domínio, e também se 

torna mais elaborada do que as outras abordagens, pois ela absorve o ponto de vista de mais de um 

indivíduo. Já a grande desvantagem é a coordenação do grupo de desenvolvimento quando este é 

muito grande. 

2.4.3  Metodologias de desenvolvimento 

A construção de ontologias ainda não segue rigorosamente uma metodologia, muitas vezes 

os desenvolvedores passam diretamente do passo da aquisição do conhecimento para o passo da 

implementação, o que acaba gerando alguns problemas apontados por Guimarães (2002), tais como: 

• os modelos conceituais da ontologia ficam implícitos no código da implementação; 

• dificuldade de reuso da ontologia, pois o design da ontologia e as decisões de projeto 

estão implícitos no código; 

• gera problemas de comunicação devido às dificuldades que o especialista da área tem 

para entender o código da implementação; e 

• gera dificuldades no desenvolvimento de ontologias complexas, pois a passagem da 

aquisição de conhecimento para a implementação é muito abrupta. 

Devido a esses problemas apontados, existe a necessidade da adoção de uma metodologia 

para o desenvolvimento de uma ontologia. Gómez-Pérez (1999) e Silva, Souza e Almeida (2008) 

apresentam algumas metodologias que ainda são utilizadas. 

Entre as ontologias utilizadas atualmente estão o método Cyc, a metodologia de Grüninger e 

Fox, a metodologia de Uschold e King, o método Kactus, a metodologia Methontology e o método 

Sensus, os quais estão apresentados de forma resumida na Tabela 2. 
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Tabela 2. Metodologias de desenvolvimento de ontologias 
Metodologia Descrição 

Cyc 
Codifica manualmente o conhecimento implícito e explícito das diferentes fontes, e, 

quando já se tem conhecimento suficiente na ontologia, um novo consenso pode ser obtido 
por ferramentas que utilizam linguagem natural. 

Uschold e 
King 

Identifica o propósito, os conceitos e relacionamento entre os conceitos, além dos termos 
utilizados para codificar a ontologia e, em seguida, documentá-la. 

Grüninger e 
Fox 

Método formal que identifica cenários para uso da ontologia, utiliza questões em 
linguagem natural para determinação do escopo da ontologia, executa a extração sobre os 

principais conceitos, propriedades, relações e axiomas, definidos em PROLOG 

Kactus 

Método recursivo que consiste em uma proposta inicial para uma base de conhecimento; 
quando é necessária uma nova base em domínio similar, generaliza-se a primeira base em 
uma ontologia adaptada a ambas as aplicações; quanto mais aplicações, mais genérica a 

ontologia. 

Methontology 
Constrói uma ontologia por reengenharia sobre outra se utilizando o conhecimento do 
domínio; as atividades principais são especificação, conceitualização, formalização, 

implementação e manutenção. 

Sensus 
Constrói ontologias a partir de outras ontologias, identificando os termos relevantes para o 

domínio e os ligando à ontologia mais abrangente. 

Fonte: Adaptado de Almeida e Bax (2003). 

2.4.4  Ferramentas de desenvolvimento 

Devido ao fato do desenvolvimento de uma ontologia ser uma tarefa onerosa, várias 

ferramentas estão disponíveis para auxiliar nesse desenvolvimento. Almeida e Bax (2003) 

apresentam algumas das ferramentas mais utilizadas atualmente, como por exemplo, a Protégé, a 

Ontolingua, OntoEdit, CODE4, Text-to-onto, WebOnto, entre outras, conforme apresentado na 

Tabela 3. 

A maioria dessas ferramentas possui uma interface gráfica, o que facilita a visualização da 

ontologia e acelera seu desenvolvimento. Porém várias dessas ferramentas utilizam linguagens 

próprias para a definição de uma ontologia. A subseção a seguir apresenta algumas das linguagens 

utilizadas para a definição de ontologias. 
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Tabela 3. Ferramentas de desenvolvimento de ontologias 
Ferramenta Descrição 

Protégé 
Ambiente interativo, de código aberto, com uma interface gráfica para edição de ontologias 
e uma arquitetura para criação de ferramentas baseadas em conhecimento. A arquitetura é 

modulada, o que permite a inserção de novos recursos à ferramenta. 

Ontolingua 
Conjunto de serviços que possibilitam a construção de ontologias compartilhadas entre 
grupos. Permite acesso a uma biblioteca de ontologias, tradutores para linguagens e um 

editor para criar e navegar pela ontologia.  

OntoEdit 
Ambiente gráfico para edição de ontologias e criação de ontologias na linguagem OIL. Não 
é um ambiente completo para desenvolvimento de ontologias. Geralmente integrada com a 
ferramenta FaCT para verificação da consistência e classificação automática da ontologia. 

CODE4 

Conceptually Oriented Description Environment, é uma ferramenta de propósito geral que 
possui diferentes modos de herança e inferência, uma interface gráfica de fácil uso, um 

modo de hipertexto para navegação e utilitários para leitura de documentos e 
gerenciamento léxico. 

Text-to-onto 

Proporciona um ambiente para o aprendizado e construção de ontologias a partir de textos. 
Os textos podem estar escritos em linguagem formal ou formatados em HTML. O sistema 
é composto por um módulo de gerenciamento de textos e um extrator de informações. Os 

resultados são armazenados em linguagem XML. 

WebOnto 

Ferramenta que possibilita a navegação, criação e edição de ontologias, representadas na 
linguagem de modelagem OCML. Permite o gerenciamento de ontologias por interface 

gráfica, inspeção de elementos, verificação da consistência da herança e trabalho 
cooperativo. Já possui uma biblioteca com diversas ontologias 

Fonte: Adaptado de Almeida e Bax (2003). 

2.4.5  Linguagens 

Do mesmo modo que existem diversas metodologias e ferramentas para o desenvolvimento 

de uma ontologia, existem diversas linguagens para sua construção e representação, sendo que cada 

uma apresenta diferentes funcionalidades e características. 

Dentre as linguagens mais utilizadas para construção e representação de ontologia estão a 

OWL (Web Ontology Language), a RDF (Resource Description Framework), a OIL (Ontology 

Interchange Language), a DAML (DARPA Markup Language) + OIL, a Ontolingua, a OCML, 

entre outras. Em meio às linguagens listadas na Tabela 4, a OWL é suportada pela maioria das 

ferramentas e é a linguagem recomendada pelo consórcio W3, tornando-se assim um padrão. 
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Tabela 4. Linguagens de desenvolvimento de ontologias 
Linguagem Descrição 

OWL 

Linguagem para definir e instanciar ontologias na Web. Pode incluir descrições de classes e 
suas respectivas propriedades e seus relacionamentos. Facilita a possibilidade de 

interpretação por máquinas do conteúdo da Web por fornecer vocabulário adicional com 
uma semântica formal. Foi baseada nas linguagens OIL e DAML+OIL, e é hoje uma 

recomendação da W3C 

RDF 
Desenvolvido pelo consórcio W3 e possui como objetivo a representação do conhecimento 
por meio de ideias de redes semânticas. É uma linguagem que permite a representação de 

conceitos, taxonomias de conceitos e relações binárias. 

OIL 
É a base para uma linguagem de Web Semântica. Ela combina primitivas de modelagem 
das linguagens baseadas em frames com a semântica formal e serviços de inferência de 
lógica descritiva. Ela permite a verificação da classificação e a taxonomia de conceitos. 

DAML+OIL 
É uma linguagem de marcação semântica para a Web que apresenta extensões de 

linguagens como a DAML e a RDF, por meio de primitivas de modelagem baseadas em 
linguagens lógicas. 

Ontolingua 

Combina paradigmas das linguagens baseadas em frames e lógica de primeira ordem. 
Permite a representação de conceitos, taxonomias de conceitos, relações n-árias, funções, 

axiomas, instâncias e procedimentos. Sua alta expressividade causa problemas na 
construção de mecanismos de inferência. 

OCML 
Permite a especificação de funções, relações e classes, instâncias e regras. Utilizada em 

aplicações de gerenciamento do conhecimento, desenvolvimento de ontologias, comércio 
eletrônico e sistemas baseados em conhecimento.   

Fonte: Adaptado de Almeida e Bax (2003). 

2.5 SISTEMAS ESPECIALISTAS 

Sistemas especialistas podem ser caracterizados como sistemas que reproduzem o 

conhecimento adquirido ao longo de anos de trabalho (CASTILLO; GUTIÉRREZ; HADI, 1997). 

Esse tipo de sistema é um tipo de sistema baseado em conhecimento, pois modela o conhecimento 

adquirido de um especialista e o utiliza como base para resolver problemas difíceis, explicar 

resultados obtidos, aprender, reestruturar o conhecimento e determinar as suas características 

relevantes (FERNANDES, 2005). 

Jackson (1998) define sistemas especialistas como sendo a área da ciência da computação 

interessada em projetar e implementar sistemas capazes de emular as habilidades cognitivas 

humanas, tais como resolução de problemas, percepção visual e compreensão da linguagem.  

Esse tipo de sistemas pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, incluindo 

química orgânica, exploração mineral, medicina clínica e engenharia em geral (JACKSON, 1998), 
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sendo que as principais tarefas desses sistemas são classificadas conforme apresentado por 

Fernandes (2005) e por Schneider et al (1996): 

Interpretação: são sistemas que concluem situações a partir da observação de fatos, 

fazendo uma análise de dados e procurando determinar as relações e seus significados. Devem 

descartar as que se mostrarem inconsistentes e considerar possíveis interpretações. 

Diagnóstico: sistemas que detectam falhas provenientes da interpretação de dados. A análise 

dessas falhas pode acarretar uma conclusão diferente da interpretação dos dados. Esse tipo de 

sistema detecta problemas mascarados por falhas em equipamentos e falhas no próprio diagnóstico, 

o qual não foi detectado por ter falhado. 

Monitoramento: Interpreta as observações de sinais sobre o comportamento monitorado. O 

monitoramento é feito em um determinado comportamento em limites preestabelecidos, e este deve 

ser feito continuamente, pois existe a necessidade de sinalização quando forem requeridas 

intervenções durante a execução. Os sinais monitorados podem ser interpretados de maneiras 

diferentes, pois utiliza como base a situação global percebida naquele momento. 

Predição: a partir de uma modelagem de dados do passado e do presente, este tipo de 

sistema permite gerar uma previsão do futuro. Geralmente esse tipo de sistema especialista possui 

mecanismos para verificar os vários possíveis futuros, além de fazer o uso de um raciocínio 

hipotético e verificar a tendência de acordo com a variação dos dados de entrada. 

Planejamento: o sistema prepara um programa de iniciativas a serem tomadas para se 

atingir um determinado objetivo. Nesse sistema são estabelecidas etapas e sub etapas, nas quais são 

atribuídas prioridades. Ele possui características parecidas com o sistema para predição e, 

normalmente, opera em grandes problemas de soluções complexas. Em alguns casos o princípio de 

funcionamento é baseado em tentativa de soluções, cabendo ao especialista da área, uma análise 

mais profunda sobre os resultados. Esse tipo de sistema enfoca os aspectos mais importantes e 

particiona de maneira coerente um problema em subproblemas menos complexos, estabelecendo 

sempre o relacionamento entre as metas destes subproblemas e a meta principal. 

Projeto: este sistema possui características parecidas com as do sistema para planejamento, 

devendo gerar especificações para que sejam atendidos os objetivos dos requisitos particulares. É 
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um sistema capaz de justificar a alternativa tomada para o projeto final e de fazer uso dessa 

justificativa para alternativas futuras. 

Depuração: são sistemas que possuem mecanismos para fornecer soluções para o mau 

funcionamento provocado por distorções de dados. Provê, de maneira automática, verificações nas 

diversas partes, incluindo mecanismos para ir validando cada etapa necessária em um processo 

qualquer. 

Reparo: este sistema desenvolve e executa planos para administrar os reparos verificados na 

etapa de diagnóstico. Um sistema especialista para reparos segue um plano para administrar alguma 

solução encontrada em uma etapa de diagnóstico. É um sistema complexo de ser desenvolvido, por 

este motivo, possuem poucos com essa finalidade. 

Instrução: possui mecanismos para verificar e corrigir o comportamento do aprendizado de 

estudantes. Normalmente, incorpora como subsistemas, um sistema de diagnóstico e um de reparo, 

e toma por base uma descrição hipotética do conhecimento do aluno. Seu funcionamento consiste 

em interagir com o estudante e em alguns casos apresentar uma breve explicação sobre o assunto, a 

partir daí, passa a sugerir situações a serem analisadas por ele. Dependendo do comportamento do 

aluno, a complexidade das situações aumenta e o assunto é encaminhado, de maneira didática, até o 

nível intelectual do treinamento. 

Controle: é um sistema que controla o comportamento geral de outros sistemas, não 

necessariamente computacionais. Dentre todos os sistemas classificados é o mais completo, pois 

deve interpretar os fatos de uma situação atual, verificar os dados passados e fazer uma predição do 

futuro. Apresenta os diagnósticos de possíveis problemas e formula planos para sua correção, os 

quais são executados e monitorados para que o objetivo do sistema seja alcançado. 

Além da classificação quanto ao tipo da aplicação, Castillo, Gutiérrez e Hadi (1997) 

afirmam que os sistemas baseados em conhecimento também podem ser classificados quanto à sua 

natureza, pois podem ser essencialmente determinísticos e essencialmente estocásticos. Essa 

classificação permite determinar qual o tipo de sistema que deve ser modelado. 

Os sistemas determinísticos são aqueles que são modelados usando um conjunto de regras 

que relacionam vários objetos bem definidos. Esses também são conhecidos como sistemas 
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baseados em regras, pois tiram conclusões com base em um conjunto de regras e possuem um 

mecanismo de raciocínio lógico. 

Mas também existem situações incertas, onde é necessário introduzir alguns mecanismos 

para tratar essa incerteza. Alguns sistemas especialistas utilizam a mesma estrutura dos sistemas 

baseados em regras, porém, introduzem uma medida associada à incerteza das regras e de suas 

premissas. Nesse caso, é possível utilizar fórmulas de propagação para calcular a incerteza 

associada às conclusões. Exemplos desse tipo de medida são os fatores de certeza, utilizados em 

alguns sistemas especialistas como o MYCIN; e na teoria da evidência de Dempster e Shafer. 

Outro meio para avaliação da incerteza é a probabilidade, a qual utiliza uma distribuição 

conjunta de um conjunto de variáveis para descrever as relações de dependências entre elas, e 

também utiliza fórmulas conhecidas na teoria da probabilidade, como o teorema de Bayes. 

Através da classificação proposta por Fernandes (2005) foi possível determinar quais os 

tipos de aplicações que podem ser utilizados sistemas baseados em conhecimento. Já a classificação 

proposta por Castillo, Gutiérrez e Hadi (1997) determina qual a natureza desse sistema.  

Existem diversas técnicas para modelar o conhecimento, a seguir serão apresentados os 

componentes básicos de um sistema especialista.  

2.5.1  Componentes de um sistema especialista 

Indiferente da técnica utilizada para a modelagem do conhecimento, alguns elementos 

sempre serão encontrados nos sistemas (CASTILLO; GUTIÉRREZ; HADI, 1997). Fernandes 

(2005) apresenta cinco componentes básicos de um sistema especialista, (i) base de conhecimento, 

(ii) máquina de inferência, (iii) subsistema de explicação, (iv) interface do usuário e (v) subsistema 

de aquisição do conhecimento, conforme apresentado na Figura 1. Sendo que o subsistema de 

explicação e a interface do usuário são opcionais em um sistema especialista. 

A base de conhecimento é o local onde os fatos e regras que representam a base do 

conhecimento do especialista residem. Muitos sistemas baseados em conhecimento utilizam regras 

como base para suas operações, por este motivo são chamados de sistemas baseados em regras. Esta 

base de conhecimento é formada pelas regras e procedimentos que o especialista humano usa na 
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solução de problemas. Quanto o conhecimento de um especialista é capturado, através de 

entrevistas ou observações, o mesmo é sintetizado. 

 
Figura 1. Componentes básicos de um sistema especialista. 
Fonte: Adaptado de Fernandes (2005). 

Em situações determinísticas, as relações entre um conjunto de objetos pode ser 

representada mediante um conjunto de regras. As informações armazenadas na base de 

conhecimento são permanentes e possuem natureza estática, ou seja, não é possível migrar à base de 

conhecimento de uma aplicação à outra, a não ser que o sistema especialista incorpore elementos de 

aprendizado. 

Castillo, Gutiérrez e Hadi (1997) definem uma regra como sendo uma afirmação lógica que 

relaciona dois ou mais objetos e possui duas partes, a premissa e a conclusão. Cada uma dessas 

partes é constituída por expressões lógicas com uma ou mais afirmações conectadas através dos 

operadores lógicos E, OU e NEGAÇÃO. 

Uma regra normalmente é escrita através de pares condição-ação, na forma de “Se premissa, 

então conclusão”, ou “Se condição então ação”. Em geral, a premissa e a conclusão, podem conter 

múltiplas declarações do tipo objeto-valor. Uma expressão lógica que contém apenas uma 

declaração do tipo objeto-valor é chamada de expressão lógica simples; caso contrário, é chamada 

de expressão lógica composta. 

A premissa estabelece um teste cujo resultado depende do estado atual da base de 

conhecimento. Normalmente, o teste verifica a presença ou não de certas informações na base. A 

conclusão altera o estado atual da base de conhecimento. Uma ação pode também acarretar efeitos 

externos à base, como por exemplo, a escrita de uma mensagem na tela do computador. 
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A máquina de inferência é o mecanismo que procura as respostas na base de 

conhecimento. Ela busca as regras e condições necessárias a serem avaliadas e as ordena de forma 

lógica, direcionando o processo de inferência. Funciona como um “processador de conhecimento”, 

que dirige a operação sobre o conhecimento contido no sistema especialista. Uma máquina de 

inferência toma decisões e julgamentos baseados em dados simbólicos contidos na base de 

conhecimento (SCHNEIDER et al., 1996). 

Devido ao fato da base de conhecimentos estar separada da máquina de inferência, o 

conhecimento contido na base é fácil de ser modificado. Quando são feitas mudanças na base de 

conhecimento, simplesmente são adicionadas novas regras e modificadas ou removidas regras 

antigas. 

Existem duas maneiras de validar as regras, através do encadeamento para frente (Forward 

Chaining), o qual se parte de um ponto inicial para chegar a uma conclusão; e o encadeamento para 

trás (Backward Chaining), que inicia de uma previsão (hipótese) e procura valores para confirmá-la 

(CASTILLO; GUTIÉRREZ; HADI, 1997).  

As conclusões tiradas na máquina de inferência podem ser classificadas em dois tipos: 

simples e compostas. As simples são as que resultam de uma regra simples, já a composta são as 

que resultam de mais de uma regra. Para obter conclusões, os especialistas geralmente utilizam 

diferentes tipos e estratégias de inferência e controle, como o Modus Ponens, Modus Tollens, 

Encadeamento de regras, Encadeamento de regras orientadas a objeto e Compilação de regras. 

Sendo que as duas primeiras técnicas são utilizadas para obter conclusões simples, e as demais são 

utilizadas para se obter conclusões compostas. 

O Modus Ponens (Latim: modo de afirmar) é uma das regras de inferências mais utilizadas 

para obter conclusões simples. Nela, é examinada a premissa da regra, caso ela seja verdadeira, a 

conclusão também será verdadeira. Exemplo: Tendo a premissa: Se P, então Q; o fato: P.; é possível 

concluir que Q. Seguindo a notação matemática P → Q. O Modus Ponens pode ser considerado 

como um modo de encadeamento de regras para frente. 

Já o Modus Tollens (Latim: modo que nega), parte da conclusão para se obter a premissa, 

caso a conclusão seja falsa, a premissa também será falsa. Exemplo: Tendo a premissa: Se P, então 

Q; o fato: Q é falso; logo, P é falso. Ou seja, é um modo de prova indireta, através de um fato sobre 
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a conclusão, é possível concluir uma premissa. O qual pode ser considerado como um 

encadeamento para trás (RUSSEL; NORVIG, 2004). 

O Encadeamento de regras é uma das inferências mais utilizadas para se obter conclusões 

compostas, pois esta estratégia pode ser utilizada quando as premissas de algumas regras coincidem 

com as conclusões de outras. Quando regras são encadeadas, alguns fatos podem ser utilizados para 

criar novos fatos, sendo repetido até chegar a alguma conclusão. 

Já o Encadeamento de regras orientadas a objetos requer que o usuário selecione uma 

variável ou nodo objetivo, o qual fará com que o sistema especialista busque conclusões para esse 

nodo objetivo. Caso uma conclusão não seja encontrada, o sistema especialista deve forçar o 

usuário a inserir mais informações sobre os elementos que são relevantes para se obter informações 

sobre o objetivo. 

A compilação de regras consiste em começar com um conjunto de dados e sair em busca de 

objetivos. Quando os dados e os objetivos são determinados previamente, as regras podem ser 

compiladas, e podem ser escritos os objetivos em função dos dados para se obter as chamadas 

equações objetivos. 

Uma coisa importante na modelagem das regras do sistema é a coerência das regras. 

Castillo, Gutiérrez e Hadi (1997) definem a coerência de regras como sendo “Um conjunto de 

regras se denomina coerente entre si, se ao menos um conjunto de valores para todos os objetos não 

produzem conclusões contraditórias”.  

Porém, existem conjuntos de valores que podem apresentar conclusões inconsistentes, esses 

valores são chamados de valores não factíveis, os quais são definidos pelos mesmos autores como 

“Se diz que um valor a para o objeto A não é factível se as conclusões obtidas ao fazer A = a, 

contradiz qualquer combinação de valores do resto dos objetos”. Assim, qualquer valor não factível 

deve ser eliminado da lista de valores possíveis de seu objeto correspondente para que o motor de 

inferência não gere conclusões inconsistentes. 

O subsistema de aquisição de conhecimento controla o fluxo do conhecimento recém 

adquirido que flui do especialista à base de conhecimento. Esse sistema determina quais os novos 

conhecimentos são necessários ou se o conhecimento adquirido é realmente novo, ou seja, ele avalia 

o novo conhecimento e, caso necessário, armazena-o na base de conhecimento. 
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Já o subsistema de explicações é designado para explicar ao usuário a linha de raciocínio 

que o sistema utilizou para chegar àquela conclusão. Através dessa característica, os usuários do 

sistema podem perguntar “Por quê?” ou “Como?” e o sistema fornecerá uma resposta do motivo. 

Durante o processo realizado pelo motor de inferência, as regras que são ativadas formam a base do 

mecanismo de explicação.  

E por fim, a interface com o usuário é uma parte do sistema utilizada para estabelecer um 

meio de comunicação entre o usuário e o sistema. Esta interface pode ser na forma de menus, 

perguntas e representações gráficas, a qual também exibe todas as perguntas, respostas e resultados 

de consultas. 

2.6 FARMACOLOGIA 

Por este trabalho estar inserido na área da Farmacologia, existe a necessidade de 

fundamentar o que é esta área, para que serve e o que é compreendido. Nesta seção serão 

apresentados esses conceitos necessários para entendimento da modelagem do trabalho proposto. 

Katzung (2005) define a Farmacologia como sendo o estudo das substâncias que interagem 

com sistemas vivos através de processos químicos, particularmente através de sua ligação a 

moléculas reguladoras e ativação ou inibição dos processos orgânicos normais. Já a definição de 

Jacob (1998) complementa essa definição, a Farmacologia se refere ao estudo dos aspectos 

bioquímicos e fisiológicos dos efeitos dos fármacos, incluindo absorção, distribuição, metabolismo, 

eliminação, toxicidade e mecanismos específicos de ação dos fármacos.  As interações entre uma 

droga e o corpo são convenientemente divididas em duas classes, a farmacocinética e a 

farmacodinâmica.  

Porém, esta divisão apresentada faz parte de uma subdivisão da Farmacologia apresentada 

por Silva (2006), o qual divide a Farmacologia em dez partes. Farmacologia geral, Farmacologia 

aplicada, Farmácia, Farmacognosia, Farmacocinética, Farmacodinâmica, Farmacoterapia, 

Farmacologia experimental, Farmacologia clínica e Toxicologia. 

A farmacocinética se refere ao processamento dos fármacos no organismo, incluindo sua 

absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Tendo estabelecida a farmacocinética de um 

fármaco, é possível elaborar esquemas racionais de sua posologia. Já a farmacodinâmica é o estudo 
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dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. Em outras 

palavras, a farmacocinética se preocupa com as ações do corpo sobre a droga, e a farmacodinâmica 

se preocupa com as ações da droga sobre o corpo (JACOB, 1998). 

Este trabalho foca primordialmente na Farmacodinâmica. Porém, alguns conceitos de outras 

partes das divisões da Farmacologia também podem ser apresentados. As subseções seguintes 

apresentarão uma descrição sobre os princípios básicos da farmacoterapia, a natureza das drogas, 

farmacocinética e farmacodinâmica, e também o que é e como é o tratamento da asma. 

2.6.1  Princípios básicos da farmacoterapia 

O tratamento com drogas deve ser sempre personalizado de acordo com as necessidades e as 

exigências específicas do paciente. Por causa da significativa variação entre indivíduos, nem todos 

os pacientes exibem a mesma taxa de biotransformação da droga. Schellack (2005) apresenta alguns 

fatores que diferem nos possíveis resultados de uma terapia com drogas: 

• idade e sexo; 

• características físicas (altura e massa corporal); 

• dieta e estado nutricional; 

• fatores genéticos; 

• respostas e reações anteriores a tratamentos com drogas (inclusive reações alérgicas e 

anafilaxia); 

• outras drogas em uso que podem desencadear interações medicamentosas; 

• influência de doenças existentes e preexistentes; 

• estado de saúde e padrões gerais de vida; 

• efeitos indesejáveis e tóxicos das drogas em questão; 

• fertilidade, gravidez e amamentação; e 

• cooperação do paciente. 

O tratamento com drogas deve ser sempre cuidadosamente ajustado às necessidades e 

reações particulares dos pacientes em questão. A biotransformação varia significativa entre 

indivíduos, tornando as dosagens-padrão algo indesejável. Pacientes que estão bem informados 

tendem a mostrar níveis mais altos de cooperação com seus esquemas de tratamento, pois essa 
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variação entre indivíduos é produto das diferenças genéticas entre os seres humanos 

(SCHELLACK, 2005). 

Para entender melhor como é feito o tratamento com drogas, é necessário compreender 

alguns efeitos que a droga pode ocasionar. Esses efeitos não podem criar novas funções corpóreas, 

apenas alteram os processos fisiológicos e bioquímicos do organismo.  

Na sua maioria, as drogas exibem efeitos indesejados junto com os efeitos terapêuticos 

esperados. Para melhor esclarecer a classificação utilizada para estes efeitos indesejados, foram 

utilizados alguns materiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que é o órgão 

brasileiro responsável pelo controle das drogas que podem ser comercializadas no país. Por ser um 

órgão com tamanha importância na área, alguns conceitos foram baseados em artigos e manuais 

dessa agência. Porém, alguns conceitos não encontrados nos manuais da ANVISA (2013b) foram 

baseados nos conceitos apresentados por Schellack (2005) e por Magalhães e Carvalho (2001). 

Segundo Magalhães e Carvalho (2001), na literatura são encontrados diversos termos que se 

referem aos efeitos adversos ao do medicamento, o que acaba dificultando e prejudicando a 

utilização em diversos idiomas.  

Para a Organização Mundial da Saúde (apud MAGALHÃES; CARVALHO, 2001), uma 

reação adversa a medicamentos (RAM), é "qualquer efeito prejudicial ou indesejável, não 

intencional, que aparece após a administração de um medicamento em doses normalmente 

utilizadas no homem para a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento de uma enfermidade". Além 

disso, os autores apresentam a definição de evento adverso, como sendo uma superdosagem, pois 

segundo a definição de reação adversa da OMS, uma superdosagem não pode ser considerada um 

efeito adverso. 

Para Magalhães e Carvalho (2001), é difícil classificar as reações adversas conforme o seu 

mecanismo de produção, já que algumas considerações relevantes sobre mecanismos 

farmacocinéticos ou farmacodinâmicos se sobrepõem. Por este motivo, este trabalho classificará as 

reações adversas conforme apresentado por Schellack (2005), mas as definições também são 

baseadas nas apresentadas pela ANVISA (2013b) e por Magalhães e Carvalho (2001).  

• Efeitos colaterais: Esses efeitos são atribuídos ao mecanismo de ação da droga, pois 

ocorrem juntamente com os efeitos que a droga deveria produzir. Porém, o aparecimento 
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desse tipo de efeito é indesejável num momento determinado da aplicação do 

medicamento. Ele é considerado um prolongamento da ação farmacológica principal do 

medicamento e expressa um efeito farmacológico menos intenso em relação à ação 

principal de uma determinada substância; 

• Efeitos tóxicos: Durante a fase de desenvolvimento de uma droga, é necessário estudar a 

previsibilidade de seus efeitos tóxicos, que são dose-dependentes e, normalmente se 

manifestam durante a superdosagem (intencional ou acidental). A superdosagem 

acidental pode ocorrem em pacientes com alguma disfunção hepática ou renal, o que 

ocasiona uma biotransformação e excreção deficiente da droga; 

• Meta-reações: São reações inesperadas e podem ocorrer independentemente da dosagem 

ou do perfil de toxidade da droga em questão. As meta-reações incluem: 

o Alergias a drogas: Reações alérgicas a drogas incluem reações imediatas de 

hipersensibilidade (incluindo anafilaxia, broncoespasmos e urticária), a assim 

chamada doença do soro (uma combinação de erupção cutânea, linfadenopatia, 

febre e alterações inflamatórias) e reações retardadas de hipersensibilidade 

(inclusive erupções cutâneas, dermatite esfoliativa e necrose epidérmica tóxica). É 

uma reação de intensidade claramente não relacionada com a dose administrada; 

o Defeitos genéticos que resultam em meta-reações: Quando algumas drogas são 

administradas em indivíduos com certos defeitos genéticos que alteram a 

bioquímica de processos metabólicos específicos no organismo, meta-reações 

como a porfiria, a gota ou a hipertermia maligna, desencadeadas por drogas, 

podem acontecer; 

o Ação paradoxal da droga: É sabido que certos depressores do sistema nervoso 

central, às vezes causam, na verdade, a estimulação do sistema nervoso central em 

crianças e idosos. Por outro lado, a desordem de hiperatividade e déficit de 

atenção, podem responder a estimulantes do sistema nervoso central. Essas meta-

reações são ditas paradoxais porque as reações que as drogas desencadeiam são os 

opostos exatos daquelas que podem ser prontamente esperadas de seus 

mecanismos de ação; 
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• Dependência da droga: Algumas pessoas acabam desenvolvendo um forte impulso ao 

usar repetidamente drogas psicoativas devido a seus efeitos prazerosos e do estado mental 

alterado que elas produzem. Essa dependência pode ser tanto física quanto mental, sendo 

que a dependência física é responsável pelos sistemas de abstinência, no caso de 

descontinuidade do uso. Já a dependência psicológica produz o chamado “desejo da 

droga”, o qual fortalece o uso e o abuso contínuo da droga; 

• Tolerância: É fenômeno pelo qual a administração repetida, contínua ou crônica de uma 

droga na mesma dose, diminui progressivamente a intensidade dos efeitos 

farmacológicos, sendo necessário aumentar gradualmente a dose para poder manter os 

efeitos na mesma intensidade. A tolerância é um fenômeno que leva dias ou semanas para 

acontecer. A tolerância pode acompanhar a dependência da droga ou pode ter uma 

significância farmacoterapêutica especial quando é de natureza farmacodinâmica ou 

farmacocinética. Uma tolerância aguda aos efeitos de uma droga, devida a uma causa 

farmacodinâmica que se desenvolveu rapidamente, é chamada de taquifilaxia. 

Além de conhecer as reações adversas de uma droga, é importante tomar certas precauções e 

algumas adaptações são necessárias quando se prescrevem ou administram drogas a determinadas 

populações de pacientes que são particularmente vulneráveis aos efeitos dessa forma de influência 

química em seus processos corporais. Magalhães e Carvalho (2001) dividem esses pacientes 

vulneráveis em grupos os quais são apresentados a seguir. Para auxiliar na descrição desses grupos, 

também foram utilizados conceitos apresentados por Schellack (2005). 

Grupo 1 – Extrema idade 

O grupo de extrema idade são indivíduos que possuem idades nas quais os medicamentos 

geralmente possuem uma farmacodinâmica diferenciada. Esse grupo é dividido entre neonatos e 

crianças e, idosos. 

Neonatos e crianças 

As crianças podem sofrer variações farmacocinéticas e/ou farmacodinâmicas, além de outras 

alterações que são típicas a essa faixa etária, alterando os padrões de crescimento e diferenciação 

que refletem sobre o desenvolvimento. Essas alterações farmacodinâmicas podem levar a um 
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aumento ou diminuição da sensibilidade a algumas drogas, cujas causas nem sempre são conhecidas 

e podem ser decorrentes de alterações no número de receptores ou na afinidade da droga pelo 

receptor. 

Devido ao seu tamanho menor e do alto percentual de água no corpo, recém-nascidos e 

crianças precisam de dosagens adaptadas que devem levar em consideração também a idade e o 

estágio de desenvolvimento. A biotransformação no fígado, por exemplo, é mais lenta em neonatos, 

mas em crianças encontra-se uma taxa metabólica aumentada. Neonatos apresentam uma taxa mais 

lenta de eliminação renal de certas drogas. Tais alterações exigem que o uso de medicamentos em 

neonatos e crianças mereça uma cuidadosa orientação e acompanhamento. 

Idosos 

Os pacientes idosos estão predispostos às reações adversas por diversas razões, dentre elas: 

dificuldade de obediência ao regime de tratamento, seja por esquecimento, por incompreensão do 

esquema terapêutico, ou por dependência física, terapia com múltiplas drogas, aumento das reações 

de hipersensibilidade, e alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas características desta faixa 

etária. 

As alterações farmacodinâmicas nem sempre têm mecanismos bem definidos, e podem ser 

decorrentes de alterações no número ou na sensibilidade dos receptores específicos, e nos 

mecanismos de regulação homeostática. 

Grupo 2 – Gênero 

As mulheres são mais suscetíveis às reações adversas, possivelmente, por uma associação de 

fatores como as complicações obstétricas que ocorrem ao longo da vida fértil da mulher, os 

episódios de dismenorreia que requerem o uso de medicamentos, às vezes por vários anos, o uso de 

contraceptivos, e uma maior concentração de tecido adiposo. É possível, ainda, que exista um 

determinante hormonal que possa afetar o metabolismo, predispondo ao aparecimento de reações 

adversas. 
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Grupo 3 – Gestantes 

Durante a gravidez a mulher passa por alterações dos parâmetros farmacocinéticos que 

podem afetar o efeito terapêutico dos medicamentos. Em geral, nesse período ocorre um aumento 

do volume sanguíneo em cerca de 50%, o qual provoca um aumento no volume de distribuição de 

drogas hidrossolúveis, e como consequência, um aumento na excreção urinária, a qual pode afetar a 

relação dose/resposta na gravidez. 

Algumas drogas podem interferir com funções fisiológicas da mãe prejudicando o 

desenvolvimento do feto. Entretanto, a maior preocupação com o uso de medicamentos durante a 

gravidez é com os efeitos que estes possam ter sobre o desenvolvimento e a constituição do feto. 

Durante toda a gestação, a placenta age como uma barreira entre os sistemas circulatórios da mãe e 

da criança, porém, ela não é muito eficiente quando se trata de moléculas de drogas. Todas as 

drogas lipossolúveis são capazes de cruzar a barreira placentária por simples difusão e a maioria das 

drogas hidrossolúveis também podem cruzar a placenta, por causa da relativa ineficiência da 

barreira. 

O uso de medicamentos no período pré-parto é preocupante, pois, neste período a unidade 

feto placentária será desfeita e a reduzida capacidade eliminadora do neonato pode levar a um 

quadro de toxicidade. Durante a amamentação, as drogas podem passar da corrente sanguínea para 

o leite, principalmente se elas forem lipossolúveis, ou drogas básicas, ou moléculas hidrossolúveis. 

Ocasionando em uma toxidade para o lactante. 

Por este motivo a utilização de drogas na gravidez e durante o período de amamentação deve 

ser observada e utilizada com precaução e cuidado, sempre avaliando o benefício e o risco da droga 

para evitar exposições desnecessárias.  

Grupo 4 – Patologias 

Tanto o fígado quanto os rins têm um papel fundamental no término da ação da droga no 

corpo. As dosagens de drogas requerem um ajuste cuidadoso no caso de insuficiência hepática ou 

renal, já que uma biotransformação retardada ou uma excreção mais lenta podem levar ao acúmulo 

de drogas no corpo e a uma subsequente toxicidade. Geralmente nesses casos, as dosagens são 

diminuídas ou o intervalo entre as doses é aumentado. 
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Grupo 5 – Hipersensibilidade 

Reação de hipersensibilidade é uma variação da reatividade resultante da exposição a um 

alérgeno. As reações alérgicas parecem ocorrer por formação de um complexo imunogênico 

macromolecular formado pela droga ou algum de seus metabólitos com proteínas orgânicas. Este 

complexo desencadeará a produção de imunoglobulinas. Assim, uma nova exposição ao antígeno 

levará as manifestações clínicas de processos alérgicos, tais como: reação anafilática, reação 

imunológica contra tecidos específicos, doença do soro, reações cutâneas e febre medicamentosa. 

Grupo 6 – Variabilidade genética 

Respostas anormais a medicamentos incidentes em uma população específica podem ser 

decorrentes de alterações farmacocinéticas ou farmacodinâmicas devido a um polimorfismo 

genético. 

Grupo 7 – Poli medicação  

As interações medicamentosas constituem um sério problema na prática médica e 

farmacêutica. A incidência de reações adversas aumenta exponencialmente com o número de 

drogas administradas e, isto é, em parte, devido às interações medicamentosas. 

2.6.2  A natureza das drogas 

Katzung (2005) apresenta alguns conceitos sobre a natureza das drogas e algumas 

características importantes para seu efeito. Primeiramente será apresentado um conceito sobre 

drogas, o que são e para que servem, e depois serão apresentadas algumas características 

importantes das drogas, como sua natureza física, tamanho, reatividade e forma. 

Um fármaco, também chamado de droga, é definido como qualquer substância capaz de 

produzir alteração em determinada função biológica através de suas ações químicas. Na maioria dos 

casos, a molécula da droga interage com uma molécula específica no sistema biológico, que 

desempenha um papel regulador. Esta molécula é chamada receptor. Em uma proporção muito 

pequena de casos, certas drogas, conhecidas como antagonistas químicos, podem interagir 

diretamente com outras drogas, enquanto algumas interagem quase exclusivamente com moléculas 

de água. As drogas que podem ser sintetizadas pelo organismo (hormônios, por exemplo) ou podem 
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consistir em substâncias químicas não sintetizadas no corpo, são xenobióticos. Venenos também são 

drogas, pois suas toxinas são habitualmente definidas como venenos de origem biológica.  

Devido à interação química com seu receptor, a molécula de uma droga deve ter tamanho, 

carga elétrica, forma e composição anatômica apropriada. Além disso, a droga é frequentemente 

administrada em um local distante de seu pretenso local de ação, por conseguinte, para ser útil, ela 

deve apresentar as propriedades necessárias para ser transportada do local de sua administração até 

o local de sua ação. Por fim, para uma droga ser eficaz, ela deve ser inativada ou excretada pelo 

corpo em uma taxa razoável, de modo que sua ação tenha duração apropriada. 

2.6.3  Farmacocinética 

Conforme já dito anteriormente, a farmacocinética estuda a maneira como os processos de 

absorção, distribuição e excreção determinam o destino das moléculas das drogas dentro do 

organismo vivo.  

Silva (2006) apresenta a farmacocinética como o estudo quantitativo e cronológico dos 

processos de administração, absorção, distribuição, biotransformação e excreção das drogas. Sendo 

que eles estão apresentados na ordem em que ocorrem.  

O primeiro processo cinético que ocorre é o da absorção. Para que ela ocorra, a droga 

precisa primeiramente ser introduzida ou administrada no organismo. Posteriormente ocorrem os 

processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Todos esses processos serão 

apresentados de forma resumida nesta seção. 

Vias de administração da droga 

As drogas podem ser encontradas na temperatura ambiente nos três estados fundamentais da 

matéria, sólido (aspirina, atropina), líquido (nicotina, etanol) e gasoso (óxido nitroso). Esse fator 

determina a melhor via de administração de um fármaco. Muitas drogas consistem em ácidos ou 

bases fracos. Esse fato tem implicação importante no modo de processamento das drogas pelo 

organismo, visto que a existência de diferença de pH nos vários compartimentos do corpo pode 

alterar o grau de ionização dessas drogas. 
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Elas normalmente são administradas sistemicamente ou aplicadas topicamente. Existem 

várias vias que podem ser utilizadas para a administração ou liberação sistêmica das drogas no 

organismo. Existem duas vias principais de administração das drogas, enteral e parental, embora a 

via oral seja uma das mais convenientes e aceitáveis (SCHELLACK, 2005). 

Porém, a via de administração é determinada primariamente pelas propriedades dos 

fármacos (hidro ou lipossolubilidade, ionização, etc.) e pelos objetivos terapêuticos (necessidade de 

um início rápido da ação ou a necessidade de administração por longo tempo ou restrição de acesso 

a um local específico). Muitas vias diferentes de administração de drogas são usadas na prática 

clínica e todas possuem indicações, vantagens e desvantagens. Circunstâncias especiais e situações 

singulares determinam qual a via mais apropriada em determinado paciente em certo momento. 

(HOWLAND; MYCEK, 2007; SCHELLACK, 2005). A Tabela 5 apresenta as principais vias de 

administração de drogas. 

Tabela 5. Vias de administração de fármacos 
Via de administração Local 

Auricular Dentro do ouvido 
Bucal Aplicada no interior da bochecha 

Intra-arterial Dentro de uma artéria 
Intra-articular Dentro do espaço de uma articulação 
Intracutânea Intradérmica, dentro da pele 

Inalação Para dentro das vias aéreas inferiores 
Intramuscular Injeção em tecido muscular esquelético 

Intratecal Para dentro do canal espinhal 
Intravenosa Dentro de uma veia 

Nasal Dentro do nariz 
Ocular Dentro do olho 
Oral Pela boca 

Per rectum Retal, pelo reto 
Per vagina Dentro da vagina 
Subcutânea Hipodérmica, logo abaixo da pele 
Sublingual Colocada embaixo da língua 

Tópica Aplicada a áreas de superfície 
Transdérmica Aplicada na pele para absorção sistêmica 

Fonte: Adaptado de Schellack (2005). 

Absorção 

A absorção é a transferência de uma droga do seu local de administração para a corrente 

sanguínea. A velocidade e a eficiência da absorção dependem da via de administração. Por 
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exemplo, em vias intravenosas, a absorção é completa, ou seja, toda a droga alcança a circulação 

sistêmica. Já uma droga administrada via oral pode sofrer efeito na absorção devido à presença ou 

ausência de alimentos (HOWLAND; MYCEK, 2007). 

A absorção exige a entrada das moléculas das drogas no compartimento vascular, o que 

significa que barreiras biológicas ou membranas devem ser atravessadas, ou seja, camadas mucosas, 

endotélio capilar, ou barreiras fisiológicas mais especializadas. Assim, quanto mais facilmente as 

moléculas de drogas atravessarem essas membranas ou barreiras, melhor a absorção das drogas 

(SCHELLACK, 2005). 

Howland e Mycek (2007) apresentam três fatores que influenciam na absorção das drogas, 

sendo elas, o fluxo de sangue no local da absorção; a área ou superfície disponível para absorção e, 

o tempo de contato com a superfície de absorção. Schellack (2005) complementa com mais alguns 

fatores, como a capacidade de dissolução da droga, sua lipossolubilidade, tamanho das moléculas da 

droga, ionização das moléculas da droga e, barreiras biológicas especiais. 

Mas apenas uma fração da dose da droga alcança de fato a circulação sistêmica depois da 

administração via oral, por exemplo. Um dos fatores é que nem todas as moléculas da droga são de 

fato absorvidas no trato gastro intestinal, outro fator é a biotransformação das moléculas da droga 

na sua primeira passagem pelo fígado. Todas as moléculas da droga absorvidas passam pelo fígado 

uma primeira vez, sendo que este pode até eliminar uma porcentagem significativa das moléculas 

da droga em seu caminho para a veia cava inferior. Em suas passagens subsequentes pelo fígado, 

frações menores da droga serão biotransformadas (KATZUNG, 2005). 

A biodisponibilidade sistêmica de uma droga é a fração da dose administrada oralmente que, 

de fato, alcança a circulação sanguínea sistêmica. Essa biodisponibilidade é expressa como a fração 

do fármaco administrado que tem acesso à circulação sistêmica na forma química inalterada. Por 

exemplo, se 100 mg de um fármaco forem administrados por via oral, e 70 mg desse fármaco forem 

absorvidos inalterados, a biodisponibilidade é de 70%. Injeções intravenosas, que não precisam que 

a absorção ocorra e a dose inteira é introduzida na circulação, a biodisponibilidade é de 100% 

(HAWLAND; MYCEK, 2007; SCHELLACK, 2005). 
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Distribuição 

A distribuição de fármacos é o processo pelo qual um fármaco abandona o leito vascular e 

entra no interstício (líquido extracelular) e/ou nas células dos tecidos. A passagem do fármaco para 

o plasma interstício depende primariamente do fluxo sanguíneo, da permeabilidade capilar, do grau 

de ligação da droga às proteínas plasmáticas e tissulares e da hidrofobicidade relativa da droga 

(HAWLAND; MYCEK, 2007). 

A corrente sanguínea transporta as moléculas da droga não apenas para seus sítios de ação, 

mas também para seus sítios de eliminação. A distribuição da droga é o movimento das moléculas 

da droga a partir da circulação. As moléculas da droga são transportadas na sua forma livre ou 

ligadas a proteínas plasmáticas ou tissulares. Moléculas em sua forma livre são farmacologicamente 

ativas e capazes de atravessar membranas. 

Já as moléculas que estão ligadas a proteínas plasmáticas ou tissulares, são 

farmacologicamente inativas e não podem sair da circulação sem antes ser “liberadas” de suas 

ligações. 

Mesmo as moléculas das drogas que são distribuídas pela corrente sanguínea, elas não são 

distribuídas em quantidades iguais para todos os tecidos e órgãos no organismo. Em vez disso, os 

órgãos que recebem porcentagens maiores do débito cardíaco total receberão também inicialmente 

porcentagens maiores das doses da droga absorvida. 

A extensão da distribuição de uma droga no organismo pode ser expressa como o volume 

aparente de distribuição da droga. Esse é o volume no qual a dose específica da droga precisará ser 

dissolvida para que alcance a mesma concentração que alcança no plasma. Drogas que penetram no 

compartimento intracelular, portanto, apresentam maiores volumes aparentes de distribuição, 

enquanto drogas que estão muito ligadas a proteínas plasmáticas exigem volumes de distribuição 

muito menores (KATZUNG, 2005). 

Metabolismo 

O metabolismo pode ser visto como o terceiro dos quatro processos cinéticos. Exceto pelo 

efeito da primeira passagem, as drogas são metabolizadas depois de terem sido absorvidas e 

distribuídas (SCHELLACK, 2005). 
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As drogas são eliminadas mais frequentemente pelo metabolismo (ou biotransformação) 

e/ou excreção com a urina ou bile. Embora o fígado seja o principal local de metabolismo, outros 

tecidos podem também participar da biotransformação de determinadas drogas (SCHELLACK, 

2005). As moléculas de drogas precisam entrar efetivamente nas células do fígado para acessar as 

enzimas microssomais do fígado que são responsáveis pela sua biotransformação. Esse processo 

exige que ás moléculas da droga sejam apolares e consideravelmente lipossolúveis (HOWLAND; 

MYCEK, 2007). 

O metabolismo do fígado basicamente causa a biotransformação das moléculas de drogas 

em produtos metabólicos (metabólitos) mais polares e hidrossolúveis. Os rins podem então excretar 

esses metabólitos, já que a reabsorção tubular não pode mais acontecer. 

A maioria das drogas que é metabolizada no fígado passa por duas fases. A Fase 1 tem por 

objetivo exibir ou inserir grupos funcionais que produzem mais metabólitos polares e 

hidrossolúveis, ou seja, converter moléculas lipofílicas em moléculas mais polares. Sendo que a 

reação mais comum nesta fase é a oxidação, mas reações como redução e hidrólise também 

ocorrem.  

Já a Fase 2 é caracterizada por reações de conjugação, as quais são feitas se o resultado do 

metabolismo da Fase 1 não for suficientemente polar para que os rins possam excretá-lo. Sendo 

assim, esta fase visa gerar produtos metabólicos totalmente inativos e altamente ionizados para que 

os rins possam excretá-los com facilidade. 

A taxa de metabolismo de uma droga no fígado é determinada pelo fluxo de sangue hepático 

e pela taxa de extração da droga. A taxa de extração fornece uma indicação de quanto da droga será 

removido em uma única passagem pelo fígado. A taxa de extração multiplicada pelo fluxo de 

sangue hepático é igual ao que pode ser chamado de “liberação hepática” da droga administrada 

(SCHELLACK, 2005). 

Determinadas drogas podem agir como indutoras ou inibidoras das enzimas microssomais 

do fígado, o que implica que elas podem aumentar ou diminuir a taxa pela qual as substâncias, 

como outras drogas, são biotransformadas pelo fígado (SCHELLACK, 2005). 

 



60 

 

Excreção 

Depois de apresentar como ocorre a absorção, distribuição e metabolismo das drogas, a 

última etapa desse processo é a excreção, a qual tem o objetivo de eliminar a droga e os metabólitos 

inativos. A excreção pode ser feita de várias maneiras: pelos pulmões, pelo trato gastrointestinal, 

pelos ou pela bile e também em secreções corporais, como saliva, lágrimas, suor e leite nas 

lactantes. Sendo que a mais importante e uma das mais comuns é através dos rins pela urina.  

Uma característica importante da excreção é o fato de que a concentração de uma droga é 

maior nos órgãos que a excreta, do que no resto do organismo. Isso explica o motivo da toxidade de 

uma droga ser geralmente detectada nesses órgãos. 

2.6.4  Farmacodinâmica 

Conforme já foi dito anteriormente, a farmacodinâmica é a parte da Farmacologia que estuda 

os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. Nesta subseção 

serão apresentados alguns conceitos sobre a farmacodinâmica. 

Para que uma droga tenha algum efeito, na maioria das vezes, ela deve-se ligar a um 

receptor. No entanto, em nível molecular, a ligação da droga representa apenas a primeira de uma 

sequencia normalmente complexa de etapas (KATZUNG, 2005).  

A primeira etapa a ser tratada é a interação entre droga-receptor, depois disso, serão 

apresentados alguns conceitos sobre drogas agonistas que inibem a ligação de algumas moléculas e 

a relação dose-resposta, que apresenta o funcionamento do tempo de duração da ação de uma droga. 

Ligação e afinidade de receptores 

Para que uma droga produza seus efeitos, é necessário que ela se ligue a receptores. As 

moléculas das drogas formam ligações químicas com os receptores, e a força dessas ligações é 

determinada pela afinidade do receptor pela droga (SCHELLACK, 2005). 

A fim de simplificar o real processo de ação da droga, Schellack (2005) apresenta uma breve 

descrição desses eventos. 
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1. Moléculas de drogas podem ser vistas como mensageiros químicos que conduzem 

mensagens (sinais químicos) para alvos biológicos, para realizar mudanças bioquímicas 

ou elétricas em órgãos efetores (órgãos onde ocorrem os efeitos das drogas); 

2. Moléculas de drogas formam ligações químicas com seus receptores. Isso produz 

complexos droga-receptor; 

3. Uma vez que esse complexo tenha sido formado, uma série de eventos bioquímicos ou 

elétricos é ativada. Os eventos iniciais servem para amplificar e transmitir a mensagem 

original para as partes funcionais das células-alvo. Isso é conhecimento como transdução 

de sinal, o qual será abordado mais à frente; 

4. O processo de transdução de sinal pode acontecer tanto por influência direta da 

permeabilidade da membrana (abertura dos canais de íons) como por um processo de 

transdução acoplado à proteína G; 

5. Os próximos eventos permitem que os efeitos biológicos sejam vistos nos tecidos-alvo e 

líquidos corporais. 

Molecularmente, a ação da droga leva a consequências diretas ou indiretas, como mudanças 

nas funções das células ou dos tecidos. A função de um órgão pode ser afetada tanto diretamente 

quanto indiretamente. Outras consequências indiretas ou retardadas são mudanças no 

funcionamento de um sistema de órgãos e eventuais mudanças no funcionamento do organismo 

inteiro. Algumas dessas mudanças são benéficas (aquelas que eram o objetivo inicial do 

tratamento), enquanto outras podem ser indesejáveis. 

Principais famílias de receptores 

 A Farmacologia define o receptor como qualquer molécula biológica à qual o fármaco se 

liga para produzir uma resposta mensurável. Assim, enzimas e proteínas estruturas podem ser 

consideradas receptores farmacológicos. As proteínas são a fonte mais rica e terapeuticamente 

explorável de receptores farmacológicos, pois elas são responsáveis pela transdução dos sinais 

extracelulares em resposta intracelular. Howland e Mycek (2007) dividem os receptores em quatro 

famílias, as quais serão apresentadas a seguir e ilustrados na Figura 2. 
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• Canais iônicos disparados por ligantes: Os canais iônicos são responsáveis pela 

regulação do fluxo de íons através das membranas celulares (Figura 2.A). A atividade desses canais 

é regulada pela ligação de um ligante ao canal. A resposta a esses receptores é muito rápida, 

demorando poucos milissegundos. O receptor nicotínico e o receptor do ácido γ-aminobutírico 

(GABA, de gama aminobutyric acid) são exemplos importantes de receptores acionados pelo 

ligante, cuja função é modificada por numerosos fármacos. A estimulação do receptor nicotínico 

pela acetilcolina resulta em um influxo de sódio e na ativação de contração no músculo esquelético. 

As benzodiazepinas, por outro lado, aumentam a estimulação do receptor GABA pelo GABA, 

resultando em aumento do influxo de cloreto e hiperpolarização da respectiva célula. Apesar disso, 

canais iônicos não-disparados por ligantes, tais como os canais de sódio disparados por voltagem, 

são importantes receptores para diversas classes de fármacos, incluindo anestésicos locais. 

• Receptores acoplados à proteína G: Constituídos de um peptídeo simples que tem sete 

regiões que se estendem através da membrana; esses receptores são ligados à proteína G com três 

subunidades, uma subunidade α que liga Guanosina Trifosfato (GTP) e as subunidades βγ (Figura 

2.B). A fixação do ligante apropriado à região extracelular do receptor ativa a proteína G, e ambas 

as subunidades α-GTP e βγ subsequentemente interagem com outros efetuadores celulares. Esses 

efetores são conhecidos como segundos mensageiros, pois são responsáveis por ações adicionais no 

interior da célula. A estimulação desses receptores resulta em respostas que duram desde vários 

segundos até minutos. 

• Receptores ligados a enzimas: São receptores que possuem atividade enzimática 

citosólica como um componente integral da sua estrutura ou função (Figura 2.C). A união de um 

ligante a um domínio extracelular ativa ou inibe a atividade dessa enzima citosólica. A duração da 

resposta à estimulação desses receptores é da ordem de minutos até horas. Os mais comuns são os 

que têm atividade tirosinacinase como parte da sua estrutura. A união do ligante a dois desses 

receptores ativa a cinase, resultando em fosforilação de resíduos tirosina de proteínas específicas. O 

acréscimo de um grupo fosfato pode modificar substancialmente a estrutura tridimensional da 

proteína-alvo, atuando assim como um interruptor molecular. 

A maioria das drogas que têm enzimas como alvo agirá para inibir o funcionamento normal 

dessas enzimas. Enzimas são proteínas que agem como catalisadores de reações bioquímicas no 

organismo. Um catalisador aumenta a taxa em que tais reações química ocorrem, sem participar ele 
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mesmo das reações. Enzimas agem sobre substratos e não podem controlar a direção das reações 

que acontecem, mas causam aumento proporcional nas taxas de ambas as reações, direta e reversa 

(SCHELLACK, 2005). 

Os nomes de enzimas são facilmente reconhecíveis pela ocorrência do sufixo “-ase” em seus 

nomes, por exemplo, ciclooxigenase, anidrase carbônica e xantina oxidase. 

Receptores intracelulares: Esta família de receptores se difere consideravelmente das 

outras três, pois o receptor é inteiramente intracelular, sendo necessário o ligante difundir para o 

interior da célula para reagir com ele (Figura 2.D). Isso causa exigências nas propriedades físico-

químicas do ligante que precisa ser suficientemente lipossolúvel para se mover através da 

membrana celular. Por exemplo, os hormônios esteroides, os quais possuem receptores 

intracelulares, e para que a ligação ao receptor aconteça, esses hormônios, ou seus análogos, 

precisam primeiramente atingir seus sítios de ligação intracelular. Uma vez ligados a seus 

receptores no citoplasma, os complexos esteroide-receptor se deslocam para o núcleo da célula, 

onde se ligam à cromatina e subsequentemente influenciam a transcrição de certos genes. Devido à 

modificação da expressão gênica, as respostas celulares não são observadas até que decorra tempo 

suficiente (30 minutos ou mais) e a duração da resposta (horas ou dias) seja muito maior do que das 

outras famílias de receptores (HOWLAND; MYCEK, 2007; SCHELLACK, 2005). 
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Figura 2. Mecanismos de sinalização transmembrana. A) O ligante se une a domínios extracelulares 
do canal estimulado por ligante. B) O ligante se une a um domínio no receptor serpentina, que está 
acoplado à proteína G. C) O ligante se une ao domínio extracelular de um receptor que ativa uma 
enzima cinase. D) O ligante lipossolúvel difunde através da membrana para interagir com seu 
receptor intracelular. GABA = ácido γ-aminobutírico. 

Fonte: Howland e Mycek (2007). 

Agonistas, antagonistas e atividade intrínseca 

As drogas podem ser consideradas, ou classificadas, como agonistas, antagonistas ou 

dualistas, dependendo da habilidade de seus complexos droga-receptor de extrair ou iniciar 

respostas celulares ou efeitos celulares ativos. A atividade intrínseca descreve a efetividade 

biológica do complexo droga-receptor (habilidade de a droga obter resposta celular). Essa atividade 

intrínseca também é denominada eficácia intrínseca, e é expressa através de uma fração, onde o 

valor zero indica que nenhum efeito será provocado pela droga, e o valor um indica que a resposta 

celular máxima será iniciada. Em termos de atividade intrínseca, as drogas são categorizadas 

conforme apresentado por Schellack (2005) e Katzung (2010): 

• Agonistas totais: São drogas que apresentam atividade intrínseca igual a “um”, ou seja, 

são capazes de provocar respostas celulares máximas. Um agonista também apresenta uma grande 

afinidade com seus receptores. 

• Dualistas: Existem drogas que não são nem agonistas nem antagonistas competitivos, 

elas são agonistas parciais, também conhecidos como antagonistas-agonistas. Sua atividade 

intrínseca varia entre zero e um, sendo que, caso a atividade intrínseca seja menor que 0,5, ela 
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provavelmente desempenhe uma atividade antagonista (bloqueando receptores). A administração de 

um dualista sozinho geralmente evocará suas atividades agonistas. Porém, se um agonista já estiver 

presente, ele desempenhará suas propriedades de antagonista competitivo.  

• Antagonistas competitivos: Drogas que exibem atividades intrínsecas iguais a “zero”. 

Geralmente mostram afinidades mais altas por seus receptores do que seus agonistas 

correspondentes. Esse tipo de antagonismo também é conhecido como bloqueadores de receptores, 

pois essas drogas simplesmente bloqueiam os receptores para evitar que agonistas, como os 

transmissores endógenos de sinais, formem complexos agonista-receptor funcionais e então 

exerçam seus efeitos no órgão-alvo. Além disso, esse antagonista pode deslocar o agonista 

correspondente de seu sítio de ligação no receptor e, uma vez ligado ao receptor, um aumento na 

concentração do agonista na biofase irá novamente deslocar o antagonista de seu sítio de ligação. 

• Antagonistas funcionais ou fisiológicos: Um antagonista funcional é um agonista que 

age em um sistema de receptores diferente, no qual produz os efeitos fisiológicos opostos àqueles 

produzidos pelo agonista inicial. 

• Antagonistas químicos: Um antagonista químico forma uma ligação química com o 

agonista, o que acaba reduzindo sua afinidade por seus sítios de ligação nos receptores. A 

concentração e efetividade do agonista é, então, reduzida. 

• Antagonistas metafinóides: Esses antagonistas mudam a conformação dos sítios de 

ligação dos receptores utilizados pelos agonistas. Isso implica que o agonista não será mais capaz de 

se encaixar de maneira ótima nos sítios de ligação de seu receptor. Esse tipo de antagonista acaba 

influenciando a ocupação do receptor pelo agonista. No caso de enzimas, ele também é chamado de 

antagonismo alostérico. 

• Antagonistas bioquímicos ou farmacocinéticos: Esse tipo de antagonista reduz 

diretamente a concentração do agonista na biofase. Isso pode ser alcançado tanto pela aceleração da 

biotransformação ou da excreção do agonista quanto pela competição com o agonista pelo 

transporte até seus receptores. 
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2.6.5  Asma 

A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiper-reatividade das vias 

aéreas inferiores e limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento 

(SOLÉ; NASPITZ, 1998). Esta doença caracteriza-se, clinicamente, por episódios recorrentes de 

tosse, dispnéia, sensação de constrição do torax e sibilos. A asma é uma das doenças crônicas mais 

comuns na infância, apesar de afetar todos os grupos etários (KATZUNG, 2010). 

A asma é uma das condições crônicas mais comuns que afeta tanto crianças quanto adultos, 

sendo um problema mundial de saúde e acometendo cerca de 300 milhões de indivíduos. Estima-se 

que, no Brasil, existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos, se for considerada uma 

prevalência global de 10%. As taxas de hospitalização por asma em maiores de 20 anos diminuiram 

em 49% entre 2000 e 2010. Já em 2011 foram registradas pelo DATASUS 160 mil hospitalizações 

em todas as idades, dado que colocou a asma como a quarta causa de internações. ) A taxa média de 

mortalidade no país, entre 1998 e 2007, foi de 1,52/100.000 habitantes (variação, 0,85-1,72/100.000 

habitantes), com estabilidade na tendência temporal desse período (CARVALHO, 2012). 

A asma é responsabilizada por elevados custos de saúde. No Brasil, um estudo mostrou que 

o custo indireto da asma foi o dobro em pacientes com asma não controlada que entre aqueles com 

asma controlada, sendo a falta de controle da asma o maior componente relacionado à utilização dos 

serviços de saúde. Em média, os gastos com asma grave consomem quase 25% da renda familiar 

dos pacientes da classe menos favorecida, sendo que a recomendação da OMS é de que esse 

montante não exceda a 5% da renda familiar (CARVALHO, 2012). 

Na sua etiopatogênese, a asma é uma doença multifatorial, dependente de uma interação 

entre diversos fatores genéticos e ambientais. Um indivíduo geneticamente predisposto, sujeito a 

desencadeantes ambientais, expressa a doença, a qual pode ser posteriormente modulada pela 

influência subsequente do mesmo ou de outros fatores extrínsecos (GASPAR; ALMEIDA; 

NUNES, 2006). 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, na qual diversas células e seus 

produtos são envolvidos (CARVALHO, 2012). Ela é caracterizada pelo aumento da responsividade 

da traquéia e dos brônquios a diversos estímulos e por estreitamento generalizado das vias aéreas, 

cuja gravidade se altera espontaneamente ou em consequência da terapia (KATZUNG, 2010). 
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O processo inflamatório tem como resultado as manifestações clínico-funcionais 

características da doença. O estreitamento brônquico intermitente e reversível é causado pela 

contração do músculo liso brônquico, pelo edema da mucosa e pela hipersecreção mucosa. A hiper-

responsividade brônquica é a resposta broncoconstritora exagerada ao estímulo que será inócuo em 

pessoas normais (CARVALHO, 2012). 

A terapia para a asma é algumas vezes dividida em duas categorias: agentes "de alívio a 

curto prazo" e agentes "de alívio a longo prazo". A maior parte dos doentes asmáticos tem uma 

doença leve a moderada que é facilmente controlável com broncodilatadores de ação curta e 

corticosteróides inalados de ação longa (GASPAR; ALMEIDA; NUNES, 2006). Esse alívio de 

curto prazo é mais efetivamente obtido com broncodilatadores, fármacos que aumentam o calibre 

das vias aéreas ao relaxar o músculo liso das vias aéreas; dentre esses fármacos, os estimulantes dos 

receptores β-adrenérgicos são os mais largamente utilizados (KATZUNG, 2010). Entre esses β-

adrenérgicos, vale destacar o Salbutamol, um broncodilatador da classe dos β-adrenérgicos mais 

recomendados atualmente devido à sua eficácia no tratamento de asma leve a moderada. 

Já o controle a longo prazo é mais frequentemente obtido através da manipulação de 

fármacos anti-inflamatórios, como corticosteróides inalados, glicocorticóides e anticorpos 

monoclonais Anti-IgE (KATZUNG, 2006). Entre essas classes, vale destacar o uso de Prednisolona, 

Budesonida e Omalizumabe. 

2.7 O ENSINO DE FARMACOLOGIA 

A Farmacologia é a ciência que estuda os fármacos e os medicamentos sob todos os 

aspectos. Em geral, a disciplina de Farmacologia é apresentada durante o segundo e terceiro ano dos 

cursos da área de saúde, exigindo o conhecimento prévio de outras ciências como Bioquímica, 

Biofísica, Imunologia, Fisiologia, Microbiologia e Parasitologia entre outras. O estudo da 

Farmacologia envolve o entendimento dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e 

excreção dos medicamentos, assim como os princípios gerais, relação dose-resposta, mecanismos 

de ação, uso terapêutico, interação medicamentosa, efeitos desejados e adversos, toxicidade. O 

estudo da Farmacologia abrange o conhecimento da história, origem, das classes de fármacos, assim 

como seus efeitos bioquímicos nos processos fisiopatológicos (WILKINSON, 2004). 
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Os primeiros cursos de Farmacologia nas escolas médicas foram direcionados para o estudo 

de produtos naturais, substâncias ativas provenientes de plantas, de origem animal ou mineral, 

dando ênfase ao uso empírico destes agentes em doenças, com pouca atenção quanto ao seu 

mecanismo de ação (LATHERS; SMITH, 1989 apud RODRIGUEZ et al., 1997). O conhecimento 

dos fármacos e o domínio de suas propriedades terapêuticas e tóxicas transformaram o aprendizado 

e a aplicabilidade da Farmacologia ao longo dos séculos. A aplicação dos conceitos da 

Farmacologia nas diferentes áreas tornou-se muito importante tanto para o conhecimento, como 

para a aplicação na vida profissional (WILKINSON, 2004). 

A abstração dos conceitos utilizados na Farmacologia acaba dificultando o entendimento dos 

alunos, principalmente como ocorrem às reações entre o fármaco e o organismo. Capeletto (1992) 

apresenta que o principal problema da abstração está nos conceitos químicos e biológicos, o que 

dificulta o entendimento de alguns processos farmacológicos. Ávila (2010), completa que o 

principal problema de abstração é a Química. O não entendimento do por que das ligações 

químicas, torna-se difícil o entendimento de como um fármaco se conecta a um receptor, por 

exemplo. 

O conceito químico sobre ligações atômicas é o conceito inicial na interação entre a droga e 

o receptor, o qual desencadeia uma cascata de sinalização intracelular. Essa cascata é muitas vezes 

entendida de forma errada pelo aluno, pois também possui conceitos muito abstratos.  

O entendimento das cascatas de sinalização é essencial para entender os efeitos bioquímicos 

de um fármaco no organismo. Devido ao não entendimento de como ocorrem essas cascatas de 

sinalização, muitos fármacos são receitados e administrados de forma incorreta, ocasionando efeitos 

colaterais no paciente. 

Porém, uma prática comumente utilizada é a prescrição simultânea de vários medicamentos 

e subsequente administração, a qual possui a finalidade de melhorar a eficácia dos medicamentos, 

reduzir a toxidade, ou tratar doenças coexistentes (SECOLI, 2001). Essa técnica é chamada de poli 

farmácia ou, pejorativamente, de terapêutica do “tipo de espingarda”. O objetivo da poli farmácia, 

na maioria das vezes, era o de utilizar vários agentes na tentativa de, pelo menos um, acertar o alvo, 

semelhante a chumbos de espingarda que se espalham no espaço (OGA; BASILE, 1994).  
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Devido à poli farmácia, diferentes medicamentos são criados com a finalidade de aumentar o 

poder terapêutico das drogas. De acordo com a ANVISA (2013), no ano de 2012 foram concedidos 

1.275 registros de medicamentos, e a grande maioria é constituída de medicamentos de princípios 

ativos múltiplos, isto é, contém mais de um fármaco na sua composição. Se um paciente tomar três 

desses medicamentos contendo cada um três princípios ativos, ele estará tomando nove fármacos 

diferentes. Segundo Oga e Basile (2002) surge a possibilidade de interferência mútua de ações e 

modificações dos efeitos terapêuticos. 

A modificação dos efeitos farmacológicos por interação entre fármacos pode acontecer no 

sentido de aumentar ou diminuir a eficácia terapêutica. Da mesma maneira, a interação pode 

acentuar ou atenuar os fenômenos indesejáveis, chamados efeitos colaterais do medicamento 

(CAMPIGOTTO et al., 2008). 

Existem outras situações, conforme afirmam Oga e Basile (2002), em que as associações são 

inúteis e até prejudiciais. São aquelas feitas aleatoriamente, sem qualquer fundamento 

farmacológico. São associações chamadas ocasionais ou fortuitas, recomendadas, em geral, por 

pessoas leigas no assunto ou pelo próprio paciente por automedicação. Algumas associações são de 

pequena significância clínica, porém, outras são perigosas, podendo colocar em risco a vida do 

paciente (CAMPIGOTTO et al., 2008). 

Essas reações adversas consistem de manifestações de toxidade e da ineficácia terapêutica. 

Geralmente, essas reações não resultam do uso concomitante de fármacos que atuam nos mesmos 

receptores, ou de fármacos que exercem antagonismos fisiológicos, pois os efeitos combinados 

desses agentes são perfeitamente previsíveis, através do conhecimento das propriedades 

farmacológicas de cada um (SECOLI, 2001). 

Normalmente, as interações nocivas e graves são observadas entre drogas que promovem 

potenciação de efeitos, geralmente por alteração de parâmetros farmacocinéticos de um dos 

componentes causada por seu concorrente (OGA; BASILE, 2002). A gravidade das consequências 

de interações medicamentosas varia muito conforme as condições do paciente, e a interferência de 

diversos fatores relacionados com a administração de medicamentos. Os efeitos das interações 

dependem ainda das doses aplicadas, vias utilizadas, e a sequência em que os medicamentos são 

administrados (OGA; BASILE, 2002). 
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Tendo isso em mente, conhecer todas as variáveis que afetam a eficácia de um medicamento 

no organismo e todas as regras de todos os fármacos, é uma tarefa muito complicada, 

principalmente para estudantes, os quais geralmente desconhecem as principais drogas que circulam 

no mercado. 

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo dedicou-se a explorar os principais pressupostos teóricos que subsidiam este 

estudo. O primeiro conceito discutido foi sobre o uso da informática na educação, apresentando 

desde a evolução do uso da informática na educação brasileira, até as técnicas que são utilizadas, 

sendo que este trabalho tem seu foco na técnica de sistemas de modelagem e simulação, a qual 

permite a construção de um modelo do mundo real para auxiliar no ensino/aprendizagem. 

Pela utilização da técnica de sistemas de modelagem e simulação, foi necessário apresentar 

sua definição, os elementos básicos de modelagem, as estruturas e os tipos de modelagem e 

simulação. Caracterizando o trabalho aqui proposto, ele se enquadra no tipo de modelagem na qual 

o usuário pode "brincar" com ela, pois ela permite que o usuário altere suas variáveis de entrada e 

observe o resultado dessa alteração. Além disso, também pode-se caracterizar por esse tipo de 

modelagem, pois esse sistema é um dos mais utilizados para o auxílio da experimentação, um dos 

objetivos desse trabalho. 

Já sobre o tipo de simulação, o sistema aqui proposto pode-se caracterizar pela utilização 

mista de simulação estática e dinâmica, existem pontos no simulador que podem ser estáticos e 

pontos que podem ser dinâmicos; simulação discreta, pois as variáveis do sistema alteram o seu 

valor apenas quando determinado evento ocorre; e faz o uso de variáveis determinísticas e 

estocásticas, pois o usuário pode inserir qualquer valor para a dosagem do medicamento, por 

exemplo.  

Devido ao trabalho utilizar técnicas de ontologia e sistemas especialistas, estas sub-áreas 

também foram fundamentadas, a fim de apresentar os conceitos envolvidos dentro de cada uma 

dessas sub-áreas. E também por estar inserido na área de Farmacologia, é fundamental esclarecer 

alguns conceitos envolvidos nessa área. Nem todos os conceitos apresentados na sessão sobre a 

Farmacologia foram utilizados, mas foram essenciais para que fosse montada uma base de 
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conhecimento geral sobre a área de aplicação, facilitando o entendimento dos conceitos necessários 

para esse trabalho.  

 



 

3  TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo tem como objetivo demonstrar os resultados obtidos através de uma revisão 

sistemática em algumas bases de trabalhos acadêmicos. Foi feita este revisão a fim de identificar 

quais ontologias são utilizadas pelas áreas de Farmacologia e Química e também encontrar 

trabalhos relacionados. Este capítulo apresenta simultaneamente as duas revisões sistemáticas 

realizadas. 

3.1 PROTOCOLOS DE PESQUISA 

Para se realizar as revisões sistemáticas sobre o tema, foi definido um protocolo de pesquisa 

baseado em duas perguntas base a serem respondidas através dessas revisões. Na primeira pesquisa, 

o escopo foi revisões foi voltado à identificação de quais ontologias estavam sendo utilizadas para 

modelar conceitos de Farmacologia e Química, sendo que alguns termos foram excluídos, conforme 

serão apresentados a seguir. Já na outra pesquisa, foi limitado o escopo à ferramentas de ensino e 

aprendizagem de Farmacologia. O protocolo de pesquisa utilizado segue a metodologia proposta 

por (HIGGINS; GREEN, 2011) e (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Nesta seção serão melhor 

esclarecidos os termos de buscas e melhor detalhada cada uma das revisões sistemáticas. 

3.1.1  Questões de pesquisa 

Essa revisão busca encontrar resposta para as perguntas, apresentadas na Tabela 6 e na 

Tabela 7. Na qual, a população corresponde a quem será afetado na intervenção. A intervenção a o 

que será investigado (pesquisado). A comparação é o que será comparado com a intervenção. Os 

resultados serão os fatores observados na intervenção. Já o contexto, é onde a comparação acontece. 

Tabela 6. Pergunta de Pesquisa 1 
Pergunta: Quais ontologias estão sendo utilizadas na Farmacologia e na Química? 
População Organizações de desenvolvimento de software ou instituições de ensino e 

pesquisa cujos trabalhos estejam voltados ao uso de ontologias na Farmacologia 
e na Química. 

Intervenção Uso de ontologias na Farmacologia e na Química. 
Comparação Modelos de ontologias utilizados na Farmacologia e na Química. 
Resultados Modelos de ontologias utilizados na Farmacologia e na Química. 
Contexto Modelos de ontologias utilizadas na Farmacologia e na Química. 
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Tabela 7. Pergunta de Pesquisa 2 
Pergunta: Quais ferramentas estão sendo desenvolvidas para o ensino e aprendizagem de 
Farmacologia? 
População Organizações de desenvolvimento de software ou instituições de ensino e 

pesquisa cujos trabalhos estejam voltados ao desenvolvimento de ferramentas de 
ensino e aprendizagem em Farmacologia. 

Intervenção Ferramentas para ensino de Farmacologia. 
Comparação Ferramentas para ensino de Farmacologia. 
Resultados Ferramentas para ensino de Farmacologia. 
Contexto Ferramentas para ensino de Farmacologia. 

3.1.2  Estratégias de busca 

Tendo definidas as questões a serem respondidas com as revisões sistemáticas, foi 

necessário determinar quais as palavras-chave da busca, bem como os termos utilizados para 

encontrar os trabalhos nos fontes relacionadas.  

Para isso foram realizados diversos testes utilizando diferentes termos de busca até chegar 

ao resultado considerado como satisfatório para realizar a revisão, de tal forma que o protocolo 

apresentasse trabalhos realmente relacionados com o tema de pesquisa. 

Palavras-chave 

Em ambas pesquisas as palavras-chave foram utilizadas apenas em inglês devido às bases de 

pesquisas utilizadas possuírem um número significativo de trabalhos na língua inglesa e poucos 

trabalhos na língua portuguesa. As palavras-chave escolhidas foram: 

• Ontology 

• Chemistry 

• Pharmacology 

• Teaching 

• Learning 

A área da Química e da Farmacologia é uma área muito grande e que possui muitas 

vertentes de pesquisa, com o intuito de focar a revisão sistemática no objetivo final do projeto, 

algumas das áreas de pesquisa em Farmacologia e Química foram excluídas. Abaixo são 

apresentadas as palavras excluídas e uma breve explicação do motivo de sua exclusão. 
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• Gene: Excluído pois o projeto não terá como foco o processamento genético. 

• DNA: O processamento de fitas de DNA é uma área bastante pesquisada para o uso de 

ontologias, como não será o foco do projeto, essa área foi excluída; 

• RNA: Do mesmo modo que o DNA, o tratamento de RNA não será abordado nesse 

projeto; 

• Image: Excluído pelo projeto não conter tratamento e processamento de imagens; 

• Editorial: Como a base de busca SpringerLink retorna muitos editoriais, para que eles 

não passem a fazer parte dos resultados, foi feito um filtro específico a eles. 

Fontes de pesquisa 

Existem diversas fontes de pesquisa acadêmica, para se ter uma revisão sistemática 

consistente, é necessário buscar referencial teórico em algumas das bases de trabalhos acadêmicos 

mais referenciadas. Para isso, foram selecionadas três bases de trabalhos, sendo que foram 

selecionadas devido a ter acesso disponibilizado via internet que permitisse a leitura e o download 

da obra. Dentre as bases escolhidas estão: 

• ACM Digital Library  <http://dl.acm.org/> 
• IEEExplore   <http://ieeexplore.ieee.org> 

• SpringerLink   <http://link.springer.com/> 

Termos de busca 

A seguir serão apresentados os termos de busca utilizados em cada uma das fontes de 

pesquisa utilizada. Para cada base de dados foi utilizado um termo de busca diferente, pois o retorno 

de cada uma continham trabalhos não relevantes a essa revisão sistemática. Além disso, em todas as 

bases foram considerados trabalhos publicados apenas no período de 2008 a 2013. 

Com o intuito de responder a pergunta de quais ontologias estão sendo utilizadas nas áreas 

de Farmacologia e Química, foram utilizados os seguintes termos de busca. 

• ACM Digital Library 

o ((ontology) and (Abstract:pharmacology or Abstract:chemistry)) 

• IEEExplore 

o ((ontology AND (chemistry OR pharmacology)) 
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• SpringerLink 

o (ontology AND (pharmacology OR chemistry) AND NOT (gene) AND NOT 

(DNA) AND NOT (RNA) AND NOT (image) AND NOT (Editorial)) 

Já para a identificação das ferramentas que estão sendo utilizadas e desenvolvidas para o 

ensino e aprendizagem de Farmacologia, foram utilizados os seguintes termos de busca.  

• ACM Digital Library 

o ((pharmacology OR pharmacokinetic OR pharmacodynamic) AND (teaching OR 

learning) AND (environment AND virtual) and (Abstract:pharmacology OR 

Abstract:pharmacokinetic OR Abstract:pharmacodynamic)) 

• IEEExplore 

o ((teaching OR learning) AND (pharmacology)) 

• SpringerLink 

o ((teaching OR learning) AND (Title:pharmacology)) 

3.1.3  Procedimento e critérios de inclusão dos estudos 

Diversos trabalhos retornados pela revisão sistemática não são relevantes para responder o 

objetivo da revisão. Para isso foi necessário criar alguns critérios para inclusão e exclusão de alguns 

estudos. Esses critérios de inclusão dos trabalhos serão utilizados para selecionar os mais relevantes 

da pesquisa. Os critérios de inclusão dos trabalhos foram: 

• Análise do título do trabalho: 

o Verificar se o título contém alguma das palavras-chaves da revisão sistemática. 

o Verificar se o título condiz com o que está sendo buscado. 

• Análise do resumo e das conclusões do trabalho: 

o Verificar se o resumo apresenta uma visão geral do trabalho com introdução, 

contextualização do problema, metodologia utilizada e os resultados obtidos. 

Com relação às conclusões verificar se as mesmas apresentam resultados claros 

e coerentes com o problema. Assim como, se as elas indicam que o trabalho 

pode ser reaplicado. 
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o Critérios de análise: clareza, objetividade, coerência na metodologia utilizada, se 

há descrição dos métodos/procedimentos, análise estatística dos resultados, 

variáveis usadas no estudo, população e tamanho da amostra. 

• Análise do trabalho: 

o Verificar a estrutura do trabalho: resumo, introdução, metodologia, resultados 

apresentados e a fonte de pesquisa utilizada no trabalho. 

o Critérios de análise: clareza, objetividade, coerência na metodologia utilizada, se 

há descrição dos métodos/procedimentos, análise estatística dos resultados, 

variáveis usadas no estudo, população e tamanho da amostra. 

• Relevância/abrangência do trabalho 

o Verificar a importância da pesquisa realizada e dos resultados obtidos e os locais 

de publicação do trabalho. 

• Fonte: 

o O trabalho deve ter sido publicado em um Congresso, Simpósio ou Periódico, 

nacional ou internacional. 

• Linguagem: 

o O trabalho deve estar escrito em inglês 

• Data de Publicação: 

o O trabalho de ter sido publicado no período entre 2008 e julho de 2013. 

o Também poderá ser analisado algum trabalho publicado antes de 2008 e que foi 

utilizado na referência bibliográfica dos trabalhos publicados após 2008. 

Os trabalhos que não atendessem estes critérios eram excluídos da etapa de extração dos 

dados. 

3.1.4  Procedimento para avaliação da qualidade e pontuação dos estudos 

Para avaliar os trabalhos com relação à qualidade dos mesmos foram criados alguns 

critérios, os quais serão utilizados para selecionar quais trabalhos tem um maior grau de relevância 

para responder a pergunta objetivo desta revisão sistemática. Cada um dos critérios possuem pesos 

diferentes, isso possibilitará uma classificação para os artigos selecionados. A seguir são 

apresentados os critérios escolhidos e seu peso na pontuação. 
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1. Apresentação clara sem ambiguidades sobre o problema estudado? (1 ponto) 
2. A metodologia emprega pode ser reutilizada em outro estudo similar? (2 pontos) 
3. O trabalho apresenta uma justificativa clara pela escolha das técnicas empregadas no 

trabalho? (3 pontos) 
4. O trabalho apresenta trabalhos correlatos? (1 ponto) 
5. O trabalho validou os resultados obtidos? (2 pontos) 
6. O trabalho apresenta ou descreve a ontologia utilizada? (4 pontos) 
7. O trabalho apresenta a forma de validação da ontologia? (4 pontos) 

Como cada critério possui respostas SIM, NÃO e NÃO SE APLICA, a pontuação final é 

dada seguindo a regra de que, cada resposta SIM soma-se o valor da pontuação do critério, para 

cada resposta NÃO subtrai-se o valor da pontuação do critério e, para cada resposta NÃO SE 

APLICA não é alterada a pontuação. Isso faz com que seja gerada uma nota final para cada artigo. 

3.1.5  Estratégias para extração dos dados 

Para cada estudo selecionado, mediante a execução do processo de avaliação, foram 

verificados os seguintes itens para extração dos dados: 

Título: Nome do trabalho avaliado 

Referências: referência do trabalho (local de publicação) 

Descrição: breve descrição do trabalho avaliado; 

Avaliação: Avaliar se o trabalho apresenta qual ontologia foi utilizada e aplicar os critérios 

de qualidade apresentados no protocolo da revisão sistemática.  

3.2 APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Depois de definir o protocolo da revisão sistemática, ele foi aplicado às bases de dados 

selecionadas. A Tabela 8 apresenta um resumo da quantidade de trabalhos selecionados e avaliados, 

bem como, os trabalhos recusados da pesquisa para identificar quais ontologias são utilizadas na 

área de Farmacologia e Química. A Figura 3 apresenta um gráfico que representa os dados 

presentes na Tabela 8. Já a Tabela 9 e a Figura 4 apresentam um resumo da quantidade de trabalhos 

selecionados, avaliados e recusados para a identificação das ferramentas utilizadas para o ensino e 

aprendizagem de Farmacologia.  
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Tabela 8. Resumo do mapeamento sistemático para identificação das ontologias utilizadas nas áreas 
de Farmacologia e Química  

Fonte de Busca Total de Trabalhos Total de Aceitos Total de Recusados 

ACM Digital 12 2 10 

IEEExplorer 11 5 6 

SpringerLink 51 7 44 

Total: 74 14 60 
 

 

 
Figura 3. Total de trabalhos analisados na identificação das ontologias utilizadas nas áreas de 
Farmacologia e Química 

 

Tabela 9. Resumo do mapeamento sistemático para identificação das ferramentas utilizadas no 
ensino e aprendizagem de Farmacologia 

Fonte de Busca Total de Trabalhos Total de Aceitos Total de Recusados 

ACM Digital 5 0 5 

IEEExplorer 3 1 2 

SpringerLink 25 5 20 

Total: 33 6 27 
 

 

 
Figura 4. Total de trabalhos analisados na identificação das ferramentas utilizadas no ensino e 
aprendizagem de Farmacologia 

Para cada uma das pesquisas sistemáticas, foi criada uma tabela apresentando a pontuação 

de cada um dos trabalhos selecionados. A Tabela 10 apresenta os 6 trabalhos aprovados e suas 

pontuações, sobre as ferramentas utilizadas para o ensino de farmacologia. Já a Tabela 11 apresenta 

os 14 trabalhos aprovados e sua respectiva pontuação final para a pesquisa sobre quais ontologias 

são utilizadas na farmacologia e na química. 
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Dentre todos os trabalhos apresentados na Tabela 10 e na Tabela 11, apenas os três trabalhos 

com maior pontuação em cada uma, serão detalhados nas seções a seguir. Devido aos critérios de 

pontuação considerarem o decréscimo de pontos, alguns trabalhos apresentam uma pontuação 

negativa. 

Tabela 10. Trabalhos aprovados na revisão sistemática 2 - Ferramentas 
Id Título Local de publicação Pontuação 

1 Problem-Based Learning of Cardiovascular 

Physiology in Basic Medical Curriculums 

 

Second International Workshop on  

Education Technology and Computer 

Science (ETCS), Vol 2, 2010 

3 

2 Teaching clinical pharmacology and therapeutics 

with an emphasis on the therapeutic reasoning 

of undergraduate medical students 

 

European Journal of Clinical 

Pharmacology, February 2008, 

Volume 64, Issue 2, pp 217-224, 

5 

3 Interactive E-learning module in pharmacology: 

a pilot project at a rural medical college in India 

 

Perspectives on Medical Education, 

Set 2013 

7 

4 Pharmacology education for nurse prescribing 

students – a lesson in reusable learning objects 

 

BMC Nursing, Jan 2008, 7:2 1 

5 Using Audience Response Technology to provide 

formative feedback on pharmacology 

performance for non-medical prescribing 

students - a preliminary evaluation 

 

BMC Medical Education, November 

2012, 12:113, 

7 

6 Crossword puzzles: self-learning tool in 

pharmacology 

 

Perspectives on Medical Education, 

December 2012, Volume 1, Issue 5-6, 

pp 237-248, 

9 
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Tabela 11. Trabalhos aprovados na revisão sistemática 1 - Ontologias 
Id Título Local de publicação Ontologia Pontuação 

1 oreChem ChemXSeer: a semantic 
digital library for chemistry 

JCDL '10 Proceedings of the 

10th annual joint conference 

on Digital libraries Pages 245-

254 

ChemAxiom 

Metrology 

ontology 

1 

2 Improving the Data Quality of Drug 
Databases using Conditional 
Dependencies and Ontologies 

Journal of Data and 

Information Quality (JDIQ)  

Volume 4 Issue 1, October 

2012 Article No. 3  

Anatomical 

Therapeutic 

Chemical (ATC) 

15 

3 Application driven software for 
chemistry 

IEEE International Conference 

on Electro/Information 

Technology 2008 

Própria 7 

4 QRIOM: A QPT-based simulator for 
composing and reasoning qualitative 
models for learning organic 
reactions 

International Symposium on  

Information Technology, 

2008.  (Volume:3 ) 

Própria 7 

5 Use of Protein Ontology to Enable 
Data Exchange for Complex 
Proteomic Experiments 

IEEE International Symposium 

on Computer-Based Medical 

Systems, 2008 

Protein 

ontology (PO) 

-7 

6 Rule-Based Classification Systems 
for Informatics 

IEEE Fourth International 

Conference on eScience, 2008 

PubChem 1 

7 Achieving Semantic Interoperability 
between Physiology Models and 
Clinical Data 

IEEE Seventh International 

Conference on e-Science 

Workshops, 2011 

Foundational 

Model of 

Anatomy (FMA)  

15 

8 ChEBI: a chemistry ontology and 
database 

Journal of Cheminformatics 

2010, 2(Suppl 1):P6 

Nomenclatura 

proposta pela 

IUPAC 

-5 

9 Automated compound classification 
using a chemical ontology 

Journal of Cheminformatics 

2012, 4:40 

ChEBI 7 

10 Semantic Web integration of 
Cheminformatics resources with the 
SADI framework 

Journal of Cheminformatics 

2011, 3:16 

SADI 

framework 

7 

11 Prototype semantic infrastructure for 
automated small molecule 
classification and annotation in 
lipidomics 

BMC Bioinformatics 2011, 

12:303 

LiPRO + SADI 

framework 

-1 

12 A chemical specialty semantic 
network for the Unified Medical 
Language System 

Journal of Cheminformatics 

2012, 4:9 

ChEBI 7 

13 Grains, components and mixtures in 
biomedical ontologies 

Journal of Biomedical 

Semantics 2011, 2(Suppl 4):S2 

BioTop 7 

14 Chemical Entity Semantic 

Specification: Knowledge 

representation for efficient 

semantic cheminformatics and 

facile data integration 

Journal of Cheminformatics 

2011, 3:11 

CHEMINF + SIO 

+ ChEBI 

15 
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3.3 EXTRAÇÃO DE DADOS DOS TRABALHOS SOBRE ONTOLOGIAS 

Esta seção apresenta os trabalhos que se encaixaram como mais relevantes para a 

identificação das ontologias utilizadas nas áreas de Química e Farmacologia. Para isso, foram 

selecionados os trabalhos com melhor pontuação entre os demais.  

3.3.1  Improving the Data Quality of Drug Databases using Conditional 
Dependencies and Ontologies 

Trabalho publicado no Journal of Data and Information Quality (JDIQ) no ano de 2012. Em 

seu trabalho, Curé (2012) apresenta o desenvolvimento de um algoritmo para melhorar bases de 

dados de informações sobre os sintomas do domínio de automedicação e drogas disponíveis no 

mercado Francês.  

O algoritmo consulta informações presentes no Summary of Product Characteristics (SPC) e 

propõe informações adicionais, como uma classificação com base em um índice de 

eficiência/tolerância, preço, opinião de especialistas da área, entre outros. Além disso, ele também é 

integrado com normas internacionais, para uma melhor qualidade da informação, como a 

classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) e a décima edição da International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD 10 – Em português CID-

10).  

O trabalho utiliza a classificação ATC para dividir as moléculas da droga em diferentes 

grupos, de acordo com o órgão ou sistema em que a droga atua e o CID-10 para consultar a 

descrição das doenças. Utiliza também a ferramenta DBOM para gerar a ontologia com base nos 

classificadores ATC e CID-10, gerando assim um arquivo OWL para utilizar em seu algoritmo. 

Curé (2012) conclui o trabalho apresentando a eficácia do seu algoritmo e afirma que o 

resultado do algoritmo foi satisfatório devido à integração entre a ontologia criada e a base de dados 

de características de produtos. 

3.3.2  Achieving Semantic Interoperability between Physiology Models and 
Clinical Data 

de Bono, Smmut e Grenon (2011) publicaram seu artigo na 7ª Conferência Internacional em 

e-Science da IEEE (IEEE Seventh International Conference on e-Science Workshops) no ano de 
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2011. Os autores apresentam em seu trabalho uma correlação entre modelos fisiológicos 

cardiovasculares (dados existentes em ontologias) e dados clínicos (dados fornecidos pelo próprio 

especialista da área de saúde) relacionados para inferir semanticamente a relação anatômica entre as 

variáveis no modelo circulatório Guyton e os dados anotados em termos de doenças vasculares 

SNOMED-CT e na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

No trabalho é utilizada a base de conhecimento cardiovascular da Foundational Model of 

Anatomy (FMA) para fornecer uma cobertura mais extensa de termos e relações referidas no 

variáveis do modelo Guyton e dados clínicos relacionados. Além dessa base de conhecimento, eles 

utilizam também o framework RICORDO, a ferramenta PowerLoom Knowledge Representation 

System, o toolkit PHYLIP e um pacote gráfico para Java chamado JUNG. 

Com base nas ferramentas utilizadas, os autores apresentam uma metodologia que permite o 

cálculo da distância semântica entre as variáveis do modelo de fisiologia e termos das doenças em 

função do envolvimento com estruturas cardiovasculares específicas. 

Os autores concluem seu trabalho afirmando que a FMA proporcionou um conjunto de 

dados maior através de uma parte significativa do sistema cardiovascular conhecido, pudesse ser 

analisado e consultado. Confirmando assim os benefícios dessa ontologia. Além disso, eles afirmam 

que a representação do conhecimento baseada em lógica foi capaz de fornecer uma demonstração 

do potencial para atingir a interoperabilidade semântica entre modelos e dados, e também entre 

diferentes terminologias clínicas. 

3.3.3  Chemical Entity Semantic Specification: Knowledge representation for 
efficient semantic cheminformatics and facile data integration 

Já o trabalho de Chepelev e Dumontier (2011) foi publicado no Journal of Cheminformatics 

no ano de 2011. No trabalho, os autores apresentam um formalismo para uma representação 

química baseada nos princípios da Web Semântica. Eles fazem um caso de uso para especificação 

semântica química em quimio-informática, demonstrando o poder, a capacidade de integração e a 

flexibilidade de representação oferecida por abraçar plenamente as tecnologias da Web Semântica. 

Os autores desenvolveram a Chemical Entity Semantic Specification (CHESS) utilizando 

identificadores canônicos e consistentes para cada aspecto das entidades químicas.  
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Para criar essa especificação semântica, os autores se basearam na ontologia CHEMINF, na 

Semantic Science Integrated Ontology (SIO) e na ChEBI. Para o desenvolvimento da ferramenta, 

utilizaram a API Jena e a ferramenta de desenvolvimento Chemistry Development Kit. 

Os autores concluem o trabalho afirmando que o CHESS permite de forma explícita o 

significado dos dados presentes em banco de dados, o que permite aos agentes da solução, verificar 

a consistência e completude da informação. Isso permite a identificação inequívoca e explícita de 

configurações químicas precisas, com o objetivo de promover e facilitar o discurso científico 

interdisciplinar. 

3.3.4  Considerações 

A revisão sistemática aqui apresentada foi elaborada a fim de determinar quais ontologias 

são utilizadas na área da Farmacologia e da Química. Para isso, foram realizados diversos testes 

utilizando diferentes termos de busca até chegar ao resultado considerado como satisfatório. Tendo 

os termos de busca, foram avaliados os trabalhos retornados, a fim de identificar quais eram mais 

pertinentes para responder a pergunta de pesquisa. 

Com os trabalhos relacionados já definidos, foram listadas todas as ontologias utilizadas por 

esses trabalhos. Além disso, dentre eles, foi criado mais um filtro para identificar quais eram os 

mais pertinentes, os quais foram detalhados nesse capítulo. 

Com base nesta revisão sistemática realizada, foi possível observar que existem diversas 

ontologias utilizadas nas áreas da Farmacologia e da Química, como a ontologias BioTop 

(BIOTOP, 2013), ChEBI (HASTINGS et al., 2013), ChemAxiom (ADAMS; CANNON; 

MURRAY-RUST, 2009), CHEMINF, Foundation Model of Anatomy (FMA) (FMA, 2013; 

ROSSE; MEJINO, 2007)), Gene Ontology (GO) (ASHBURN et al., 2000), LiPro, Protein Ontology 

(PRO) (PRO, 2013), PubChem (WANG et al., 2012; BOLTON et al., 2008) e a SIO 

(DUMONTIER et al., 2013). Além de algumas ontologias criadas a partir de nomenclaturas e 

classificações feitas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (em inglês: International 

Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) e pela Anatomic Therapeutic Chemical (ATC), as 

quais são melhores descritas no próximo capítulo desse trabalho e respondem a questão de pesquisa: 

Quais ontologias estão sendo utilizadas na Farmacologia e na Química. 
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3.4 EXTRAÇÃO DE DADOS DOS TRABALHOS SOBRE FERRAMENTAS 
PARA ENSINO DE FARMACOLOGIA 

Esta seção apresenta os trabalhos que se encaixaram como mais relevantes para a 

identificação das ferramentas utilizadas para o ensino e aprendizagem de Farmacologia. Para isso, 

foram selecionados os três trabalhos com melhor pontuação entre os demais (Tabela 10). 

3.4.1  Interactive E-learning module in pharmacology: a pilot project at a rural 
medical college in India 

Este trabalho foi  publicado na Perspectives on Medical Education, em setembro de 2013. 

Em seu trabalho, Gaikwad e Tankhiwale (2013), apresentam os resultados da utilização de um E-

Learning para ensino de endocrinologia e neurofarmacologia. Este e-learning é baseado na 

disponibilização de materiais sobre esses assuntos na internet. 

Para isso, foi desenvolvido um web-site contendo apresentações em Power Point com 

material sobre endocrinologia e neurofarmacologia. Antes da utilização do material, os alunos 

passam por uma etapa de pré-teste, a qual avalia o conhecimento dos alunos até o momento. Após o 

download do material, os alunos passam pela etapa de pós-teste, a qual avalia o aprendizado dos 

alunos. 

Como resultado, os autores apresentaram como satisfatórios, pois os alunos apresentaram 

um ganho de aproximadamente 30% no aprendizado, comparando o pré-teste e o pós-teste. Além 

disso, os alunos disseram ser uma técnica muito útil, informativa e amigável para o aprendizado em 

farmacologia. 

3.4.2  Using Audience Response Technology to provide formative feedback on 
pharmacology performance for non-medical prescribing students - a 
preliminary evaluation 

Mostyn, Meade e Lymn (2012) publicaram esse trabalho no BMC Medical Education em 

novembro de 2012. Neste trabalho, os autores utilizam uma tecnologia de resposta de audiência 

(ART). A resposta de audiência trata-se de uma técnica de interação e feedback de platéias, as 

quais, através de aparatos tecnológicos, votam em questionários feitos pelo apresentador.  
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Os autores utilizaram 107 pessoas e as dividiram em grupos, sendo que apenas alguns 

grupos responderam um questionário sobre a ART. Os resultados da aplicação dos questionários 

apontam que os alunos acharam esse tipo de feedback individualizado útil para identificar as 

necessidades de aprendizagem, orientar seus estudos independentes, e como uma ferramenta de 

revisão. 

3.4.3  Crossword puzzles: self-learning tool in pharmacology 

Já o trabalho de Gaikwad e Tankhiwale (2012), foi publicado no Perspectives on Medical 

Education, em novembro de 2012. Neste trabalho os autores desenvolvem um jogo de palavras 

cruzadas para auxiliar no ensino de farmacologia. 

No experimento, foram utilizadas 70 pessoas, as quais foram dividiram em grupos de 

intervenção e grupo de controle. O jogo de palavras cruzadas foi utilizado apenas nos grupos de 

intervenção, sendo que os mesmos também respondiam um questionário para feedback sobre o 

jogo. Do mesmo modo que o trabalho de Mostyn, Meade e Lymn (2012), foi aplicado um pré-teste 

e um pós-teste, em ambos os grupos. 

Analisando os resultados de pré-teste e pós-teste, os autores observaram um ganho de 

aprendizado nos grupos de intervenção em relação ao grupo de controle. Além disso, os autores 

concluem que a utilização de palavras cruzadas é sempre um desafio para a resolução do problema e 

eficaz no sentido de facilitar a aprendizagem ativa e melhorar o conhecimento dos alunos. 

3.4.4  Considerações 

Nesta revisão sistemática foi possível observar que existe relativamente pouco trabalho 

desenvolvido como ferramenta para o ensino de farmacologia. Além disso, alguns trabalhos não 

necessariamente utilizam ferramentas computacionais, o que não os torna relevantes para comparar 

à esse trabalho. 

A revisão sistemática foi feita para identificar quais ferramentas estão sendo utilizadas para 

o ensino de farmacologia. Para isso, foram realizados diversos testes com diferentes termos de 

busca até chegar ao resultado considerado como satisfatório. Com base nos termos de busca, foram 

avaliados os trabalhos retornados, a fim de identificar quais eram mais relevantes e pertinentes para 
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responder a questão de pesquisa: Quais ferramentas estão sendo desenvolvidas para o ensino e 

aprendizagem de Farmacologia? 

Entre os trabalhos retornados, foi possível observar que existem diversas técnicas utilizadas 

para o desenvolvimento de ferramentas educacionais. O resultado do trabalho apresentou desde 

podcasts, apresentações em Power Point, até uso de palavras cruzadas. Isso mostra a gama de 

técnicas e ferramentas que são utilizados no ensino de farmacologia.  

Além disso, entre esses trabalhos, a maioria apresentou apenas a avaliação do uso dessas 

técnicas no ensino, sendo que as formas de avaliação foram sempre muito semelhantes. A divisão 

de um conjunto de alunos em grupos de intervenção e controle, aplicação de pré-teste e pós-teste, e 

avaliação estatística sobre os resultados. 

Entre os trabalhos que se apresentaram como mais relevantes, vale destacar que nenhum dos 

autores é da área da ciência da computação ou a fins, todos são da área da saúde. Isso comprova que 

profissionais da saúde estão preocupados com a necessidade de ferramentas para o ensino de 

farmacologia, abrindo assim, um novo leque de pesquisa para a área da computação. 

 

 



 

4  METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
INTELIGENTES 

O desenvolvimento de uma metodologia unificada para  o desenvolvimento de software já 

vem sendo pesquisada a muito tempo. Desde abordagens estruturadas até abordagens orientadas a 

objetos, diferentes metodologias e linguagens de modelagem já foram propostas. Dentre as mais 

utilizadas atualmente estão a UP (Unified Process) (JACOBSON; BOOCH; RUMBAUGH, 1999) e 

a UML (Unified Modeling Language) (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 1998). Porém, 

devido às características dessas metodologias, elas não são totalmente adequadas à sistemas 

baseados em conhecimento. 

Para facilitar o desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento, desde a década de 

90, vêm sendo propostas novas metodologias como, por exemplo, a CommonKADS (SCHREIBER 

et al., 2000), MAS-CommonKADS (IGLESIAS et al., 1998), OTK (On-To-Knowledge) (SURE; 

STAAB; STUDER, 2003), SPEDE (Structured Process Elicitation and Demonstration 

Environment) (COTTAM; SHADBOLT; MILTON, 1998), entre outras. Mas nenhuma dessas 

metodologias tem seu foco em desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento voltados ao 

ensino. 

Como dito anteriormente, simuladores são grandes aliados no processo de 

ensino/aprendizagem, pois podem criar um mundo virtual com base em conceitos reais. Um sistema 

real é frequentemente muito complexo e as simulações que o descrevem são sempre baseadas em 

modelos que contêm, necessariamente, simplificações e aproximações da realidade. A modelagem 

de um sistema, seja ele qual for, é crucial para que as simulações construídas possam constituir-se 

em boas aproximações da realidade (BERGQVIST, 2000). Existe uma diferença significativa entre 

o ato de se experienciar um fenômeno através de um experimento real e de uma simulação 

computacional. Se tal diferença não for percebida, as simulações podem, por vezes, comunicar 

concepções do fenômeno opostas àquelas que o educador pretendia veicular com o seu uso. 

Uma boa simulação pode comunicar melhor do que imagens estáticas, ou mesmo do que 

uma sequência delas, ideias sobre movimentos e processos em geral. Nisso se fundamenta, 

basicamente, a falada superioridade das representações computacionais àquelas contidas nos livros 

didáticos (ABDULLAH; SHARIFF, 2008). Porém, é preciso ter em mente que uma animação pode 



88 

 

servir, paradoxalmente, também, para comunicar imagens distorcidas da realidade com eficiência 

igualmente maior do que a das figuras estáticas. Uma animação não é, jamais, uma cópia fiel do real 

(UDO, 2010).  

Com a finalidade de desenvolver uma simulação mais próxima da realidade, é necessário o 

desenvolvimento de um sistema baseado em conhecimento, o qual utiliza conceitos e o know-how 

de especialistas da área, para auxiliar a modelagem do sistema. 

Em seu trabalho, Knublauch (2002) afirma que o processo de desenvolvimento de sistemas 

baseados em conhecimento deve considerar três fatores essenciais: feedback, colaboração e 

evolução. Feedback e colaboração são extremamente necessários para evitar falhas no sistema 

devido à grande distância geralmente existente entre o mundo dos desenvolvedores do sistema, do 

usuário e do mundo real. Já a evolução é necessária para que o sistema sempre esteja evoluindo de 

acordo com as leis e teorias do mundo real que são criadas ou descobertas. 

Dentro desse contexto, este capítulo apresenta uma breve descrição sobre as metodologias 

de desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento e propõem uma nova metodologia para 

desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento voltados ao ensino de conceitos abstratos. 

4.1 METODOLOGIAS RELACIONADAS 

Na literatura foram encontradas diversas metodologias para desenvolvimento de sistemas 

baseados em conhecimento. Porém, este trabalho apresentará apenas as metodologias 

CommonKADS, MAS-CommonKADS, OTK e SPEDE. A CommonKADS e a MAS-

COmmonKADS serão apresentadas pois são umas das mais utilizadas para o desenvolvimento de 

sistemas baseados em conhecimento. Já a OTK e a SPEDE serão apresentadas pois utilizam 

ontologia como forma de representação do conhecimento. 

4.1.1  CommonKADS 

O CommonKADS é uma metodologia desenvolvida para análise e construção de sistemas 

baseados em conhecimento (SBC) de forma análoga aos métodos utilizados em engenharia de 

software, pois envolve desde modelagem UML a diagramas de caso de uso. Além disso, a 

metodologia CommonKADS é baseada no modelo de ciclo de vida clássico (em cascata) - na 
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divisão das fases; e no modelo de ciclo de vida espiral - no gerenciamento do projeto (DIAS; 

PACHECO, 2009). 

Esta metodologia é dividida em três perspectivas distintas, as quais contemplam um total de 

seis modelos, os quais geram os artefatos para o projeto (Figura 5). As perspectivas da metodologia 

são (SCHREIBER et al., 2000): 

1. Análise contextual: nesta perspectiva, o foco está na organização que utilizará o sistema, 

nela são descritos os processos de negócio, recursos e ativos de conhecimento, além de 

também definir os impactos que o SBC terá dentro da organização. Os objetivos dessa 

perspectiva é identificar áreas problema/oportunidade e soluções potenciais e colocá-las 

em uma ampla perspectiva organizacional e; decidir sobre viabilidade técnica e 

econômica do projeto; identificar os agentes envolvidos e o uso de conhecimento para o 

sucesso do desempenho;  

2. Análise Conceitual: essa perspectiva se preocupa em tornar mais claro o conhecimento 

que será representado no SBC, o raciocínio que será necessário realizar sobre o 

conhecimento e as interações que serão requeridas com os usuários e agentes externos. 

Nela, é compreendido o domínio do sistema, listado os componentes potenciais do 

modelo, escolhido o template de tarefa, construído esquemas de domínio inicial, 

completada a especificação do Modelo de Conhecimento, preenchida a base de 

conhecimento, validado o Modelo de Conhecimento e, construído o Modelo de 

Comunicação; 

3. Artefatos/Projeto: nesta perspectiva é criado um projeto para o SBC que poderá ser 

traduzido em alguma linguagem de programação apropriada. Nesta etapa, é projetada a 

arquitetura do sistema e, identificada a plataforma de implementação. 
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Figura 5. - Modelo do CommonKADS 
Adaptado de Schreiber et al., (2000, p. 18) 

Cada modelo do CommonKADS exerce um papel específico dentro da metodologia. Dias e 

Pacheco (2009) apresentam um resumo de cada um desses modelo. 

1. Modelo Organizacional: neste modelo são analisados os problemas e oportunidades para 

um SBC dentro da organização, estabelecendo uma viabilidade e os possíveis impactos 

que o SBC pode ocasionar. 

2. Modelo de Tarefa: este modelo representa as tarefas que integram processos de negócio 

da organização, analisando entradas e saídas, pré-condições e critérios de desempenho, 

além dos recursos e competências necessárias. 

3. Modelo de Agentes: descreve as características dos agentes, suas características, 

restrições e autoridade. O Agente é o executor de tarefas e pode ser tanto uma pessoa 

quanto um sistema de informação ou qualquer outra entidade capaz de realizar uma 

tarefa. 

4. Modelo do Conhecimento: este modelo representa os tipos e as estruturas do 

conhecimento usadas para desempenhar uma tarefa. É neste modelo que são descritos, 

independente de implementação, o papel dos diferentes componentes do conhecimento 

na solução de um problema. 

5. Modelo da Comunicação: estabelece como é feita a comunicação entre os diversos 

agentes do sistema para a realização de uma tarefa. 
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6. Modelo de Projeto: este modelo define as especificações técnicas do sistema em termos 

de arquitetura, plataforma de implementação, módulos do software e mecanismos 

computacionais necessários para implementar as funções previstas. 

Em suma, o CommonKADS parte de uma visão do mundo até o uso do sistemas baseado em 

conhecimento (baseados em agentes inteligentes), passando por teorias, métodos e ferramentas, em 

um contexto de retroaliamentação entre essas etapas. 

4.1.2  MAS-CommonKADS 

A metodologia MAS-CommonKADS estende a metodologia CommonKADS para 

modelagem de sistemas multi-agentes, adicionando técnicas de metodologias orientadas a objetos 

(MOO-A Methodology for Online Optimization through Mining the Offline Optimum), tais como 

OMT (Object Modelling Technique), OOSE (Object Oriented Software Engineering) e RDD 

(Responsibility Driving Design) e, também de engenharia de protocolo para descrever os protocolos 

de agente, tais como SDL (Specification and Description Language) e MSC96 (Message Sequence 

Charts). Esta metodologia possui os seguintes modelo (IGLESIAS et al., 1998): 

1. modelo do Agente: especifica as características do agente tais como: capacidades de 

raciocínio, habilidades (sensores/atuadores), serviços, grupos de agente e hierarquias 

(ambos modelados no modelo da organização); 

2. modelo de Tarefa: descreve as tarefas que os agentes podem realizar, tais como: atingir 

metas, decomposições, métodos de solução de problema, etc.; 

3. modelo de Especialidade: descreve o conhecimento necessário para os agentes 

cumprirem seus objetivos; 

4. modelo da Organização: descreve a organização na qual o MAS está sendo introduzido 

e a organização social da sociedade de agente;  

5. modelo de Coordenação: descreve as conversas entre os agentes, suas interações, 

protocolos e capacidades necessárias; 

6. modelo de Comunicação: detalha as interações do ser humano com o agente de software 

e os fatores humanos para desenvolver essas interfaces do usuário; e 
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7. modelo de Projeto: utiliza os modelos anteriores e consiste de três submodelos:  

− projeto de Rede: projeta os aspectos relevantes da infra-estrutura de rede do agente; 

− projeto de Agente: divide ou compõem os agentes da análise; e  

− projeto da Plataforma: seleciona a plataforma de desenvolvimento de agente para 

cada arquitetura de agente. 

A aplicação dessa metodologia consiste no desenvolvimento de diferentes modelos. Cada 

um desses modelos consiste em constituintes (entidades a serem modeladas) e relações entre os 

constituintes. Um template textual é definido para cada constituinte para descrevê-lo. 

O processo da metodologia MAS-CommonKADS combina a abordagem dirigida a risco 

com a abordagem baseada em componentes, mas, o processo geral é dirigido a risco, ou seja, em 

todo o ciclo, os estados a serem alcançados dos modelos são definidos para reduzir os riscos 

percebidos. Quando um estado consiste de identificar componentes, os componentes desenvolvidos 

(agentes, serviços, bases de conhecimento, etc.) são candidatos ao reuso. 

Em resumo, o MAS-CommonKADS utiliza uma estrutura muito semelhante à utilizada no 

CommonKADS, porém, com artefatos detalhando cada um dos agentes envolvidos no SBC, além 

de permitir a modelagem de múltiplos agentes no sistema e ter os agentes como alvo principal do 

sistema. 

4.1.3  OTK 

A OTK (On-To-Knowledge) é uma metodologia baseada na CommonKADS, porém, voltada 

ao desenvolvimento de ontologias dirigidas à aplicação. Esta metodologia abrange aspectos desde 

as fases iniciais de um projeto de gestão do conhecimento até o final da implementação desta 

aplicação baseada em ontologia, contemplando as seguintes etapas: (SURE; STAAB; STUDER, 

2003). 

1. Estudo de viabilidade: esta etapa é baseada no modelo organizacional do 

CommonKADS, onde é feita uma verificação da viabilidade técnica e econômica do 

projeto, analisados os problemas e oportunidades para um SBC dentro da organização; 



93 

 

2. Ponto de partida (Kickoff): Na fase de kickoff é onde se inicia o processo de 

desenvolvimento da ontologia. Ela inicia com o desenvolvimento do documento de 

especificação e requisitos da ontologia (ORSD - Ontology Requirements Specification 

Document), posteriormente é feita uma descrição semi-formal da ontologia (outcome 

phase), e por fim, a etapa de decisão, onde o engenheiro de conhecimento e o 

especialista de domínio decidem qual a melhor ontologia para descrever o domínio. 

Devido à essas etapas estarem interligadas, a fase de kickoff é uma etapa cíclica; 

3. Refinamento: o objetivo desta fase é desenvolver uma ontologia madura e orientada à 

aplicação, de acordo com a especificação dada pela fase kickoff. Nesta fase, a ontologia 

é formalizada e são adicionados relações e axiomas; 

4. Avaliação: essa fase avalia a utilidade das ontologias desenvolvidas para as aplicações. 

Primeiramente, o engenheiro de ontologia verifica se a ontologia está de acordo com o 

ORSD e se ela suporta as questões de competência analisadas na fase de kickoff. Depois 

disso, é feito um teste da ontologia no ambiente de aplicação alvo; 

5. Aplicação e Evolução: A aplicação consiste na utilização da ontologia no sistema 

produtivo. Já a evolução se preocupa em sempre manter a ontologia atualizada, assim 

como as outras partes do software desenvolvido para a aplicação. 

A Figura 6 apresenta o ciclo de vida dessa metodologia, apresentando os marcos e os 

artefatos gerados em cada uma das etapas, como o documento ORSD gerado através das planilhas 

do CommonKADS, um modelo semi-formal da ontologia, a ontologia alvo, avaliada e evoluída. 



94 

 

 
Figura 6. Processo de desenvolvimento OTK 
Adaptado de Sure, Staab e Studer, 2003 

4.1.4  SPEDE 

SPEDE (Structured Process Elicitation and Demonstration Environment) é um conjunto de 

ferramentas, fundamentado metodologicamente, para fornecer suporte à BPR (Business Process Re-

Engineering). Ela tenta identificar possíveis sub-tarefas dentro do projeto de processo e fornece 

ferramentas e técnicas para suportar essas sub-tarefas. Ela provê os usuários com ferramentas, 

técnicas e metodologia para suporte à aquisição, gerenciamento e reuso do conhecimento associado 

com o desempenho de BPR. Além disso, ela parte da modelagem de uma ontologia como técnica 

para organização do conhecimento durante a BPR (COTTAM; SHADBOLT; MILTON, 1998). 

A SPEDE possui um processo metodológico baseado no modelo de ciclo de vida em cascata 

(DIAS; PACHECO, 2009), onde as fases são sequenciais. A metodologia proposta por Cottam, 

Shadbolt e Milton (1998) possui 5 fases distintas que completam o loop de design-análise, ilustrado 

na Figura 7:  

1. Concepção: fase em que são definidos os requisitos e restrições do sistema SPEDE; 
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2. Aquisição do conhecimento (AC) preliminar: descreve os requisitos de conhecimento 

para as fases de projeto e análise; 

3. Design: utiliza o conhecimento preliminar das etapas anteriores para iniciar o loop de 

design. Cada passo de design é seguido por um passo de análise e cada passo para trás é 

precedido de uma etapa de aquisição do conhecimento (AC); 

4. Análise: checa os requisitos originais e o design desenvolvido; 

5. Implementação: depois de o conhecimento estar elucidado e analisado, o projeto está 

pronto para ser implementado. 

 
Figura 7. SPEDE - Loop de Design-Análise 
Adaptado de Cottam, Shadbolt e Milton, 1998 

Em cada uma das etapas do SPEDE são gerados artefatos para serem utilizados nas etapas 

seguintes. Esses artefatos gerados são ontologias e templates, os quais consistem em atividades de 

aquisição de conhecimento desempenhada a fim de possibilitar uma atividade de projeto que 

precede uma atividade particular de análise. Entre esses templates estão a definição dos conceitos 

da ontologia, seus atributos e suas relações, os quais são utilizados para o desenvolvimento dos 

agentes inteligentes. Sendo assim, os artefatos gerados em cada fase do SPEDE definem os 

requisitos de conhecimento das atividades de design-análise do BPR. Já a ontologia é utilizada tanto 

como um princípio de organização do conhecimento quanto como um meio de possibilitar a 

reutilização de conhecimento já adquirido (DIAS; PACHECO, 2009). 

Cottam, Shadbolt e Milton (1998) resumem que a SPEDE vê a reengenharia de processo de 

negócio (BPR) como uma atividade de projeto baseada no conhecimento. Ela oferece aos usuários 

ferramentas, técnicas e metodologias de apoio à aquisição, organização, gestão e reutilização do 
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conhecimento associado com a realização de BPR. Isso acaba reduzindo os custos e riscos de fazer 

um BPR. 

4.2 COMPARATIVO ENTRE AS METODOLOGIAS 

Anteriormente foram apresentadas algumas metodologias para desenvolvimento de sistemas 

baseados em conhecimento. Foram apresentadas desde metodologias voltadas principalmente ao 

desenvolvimento de sistemas baseados em agentes, até metodologias em que o foco principal é o 

desenvolvimento de ontologias voltadas à aplicação. 

A Tabela 12 apresenta uma análise comparativa entre as metodologias apresentadas. Nessa 

comparação foram avaliadas algumas características gerais da metodologia como, qual o modelo de 

ciclo de vida adotado, quais as principais etapas do processo, os artefatos gerados e a principal 

aplicação da ontologia. 

Na tabela referida é possível observar que entre as metodologias avaliadas, a maioria segue 

o modelo de ciclo de vida espiral, pois isso permite a reengenharia e a evolução do sistema. Apenas 

a SPEDE possui um ciclo de vida clássico, pois depois de concluída sua modelagem e análise, o 

fluxo de trabalho da metodologia não permite retornar ao design para remodelar algum outro 

conceito ou tarefa. 

Quanto às etapas do processo, é possível observar que a maioria se preocupa em modelar a 

organização como um todo (CommonKADS), isso permanece nas metodologias que a utilizam 

como base, como é o caso da MAS-CommonKADS e da OTK. 

Já sobre os artefatos, devido à utilização de uma metodologia como base, três das quatro 

apresentadas, apresentam artefatos semelhantes. Apenas a SPEDE possui artefatos como templates 

ao invés de modelos. Isso se dá pelo fato dela ter um conjunto de ferramentas, as quais se integram 

entre si, facilitando a utilização de templates. 
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Tabela 12. Comparativo entre as metodologias apresentadas 

Metodologia 
Características 
Gerais 

Modelo de Ciclo 
de Vida 

Etapas do 
Processo 

Artefatos Principal 
aplicação 

CommonKADS 

Descreve princípios, 
técnicas, linguagens 
de modelagem e 
documentos 
estruturados, ênfase 
no estudo de 
viabilidade 

Clássico e Espiral 1) Análise 
contextual 
2) Análise 
conceitual 
3) Projeto 

- Modelo da 
Organização 
- Modelo da Tarefa 
- Modelo do Agente 
- Modelo do 
Conhecimento 
- Modelo de 
Comunicação 
- Modelo de Projeto 
- Modelos UML 

SBC baseado em 
agentes inteligentes 

MAS-
CommonKADS 

Estende 
CommonKADS para 
modelagem de 
sistemas multi-
agentes, adicionando 
técnicas de 
orientação à objetos 

Espiral 1) Conceituação 
2) Análise 
3) Projeto 
4) Codificação e 
Análise de cada 
agente 
5) Integração 
6) Funcionamento e 
manutenção 

- Modelos de 
Agentes 
- Modelo de Tarefas 
- Modelo da 
Organização 
- Modelo de 
Comunicação 
- Modelo de Projeto 
- Modelo UML 

SBC baseado em 
multi-agentes 
inteligentes 

OTK 

Baseada em 
CommonKADS, 
centrada na noção de 
produto de processo 

Espiral 1) Estudo de 
viabilidade 
2) Kickoff 
3) Refinamento 
4) Avaliação 
5) Aplicação e 
Evolução 

- Modelo de 
Organização 
- Lista de questões 
sobre a ontologia 
- Hierarquia 
taxonômica 
(ontologia) 
- Modelos UML 

Ontologias voltadas 
à aplicação 

SPEDE 

Conjunto de 
ferramentas que 
fornece suporte para 
Re-engenharia de 
Processo de Negócio 
(BPR) 

Clássico 1) Concepção 
2) Aquisição do 
Conhecimento 
3) Design 
4) Análise 
5) Implementação 

- Templates 
- Ontologias 

SBC em geral 

 

4.3 METODOLOGIA PROPOSTA 

Existem diversas metodologias utilizadas no desenvolvimento de sistemas baseados em 

conhecimento. Porém, nenhuma tem seu foco em aplicações voltadas ao ensino, principalmente 

ensino sobre conceitos abstratos. Além disso, a maioria das metodologias existentes utilizam o 

conceito de agentes inteligentes como sistema baseado em conhecimento. 

Um sistema baseado em conhecimento não é limitado ao uso de agentes inteligentes, 

existem diversas técnicas de inteligência artificial que podem ser utilizada. Uma metodologia que se 

preocupa com a técnica que será utilizada é importante para que diferentes aplicações sejam 

desenvolvidas seguindo uma metodologia. 
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Este trabalho propõem uma metodologia de desenvolvimento de SBC voltada ao ensino de 

conceitos abstratos, deixando à cargo do desenvolvedor, a escolha de qual técnica de inteligência 

artificial será utilizada durante o desenvolvimento.  

Essa nova metodologia foi baseada nas metodologias CommonKADS (SCHREIBER et al., 

2000), OTK (SURE; STAAB; STUDER, 2003) e SPEDE (COTTAM; SHADBOLT; MILTON, 

1998). Para isso, foram levados em consideração os pontos fracos e pontos fortes de cada uma 

dessas metodologias. 

A CommonKADS (SCHREIBER et al., 2000) foi utilizada pois possui etapas interessantes 

para o desenvolvimento de um SBC, como as etapas de análise contextual e análise conceitual. 

Essas etapas são importantes para conhecer o ambiente em que o SBC será aplicado, seu público 

alvo e os problemas/oportunidades da área. 

A OTK (SURE; STAAB; STUDER, 2003) tem como objetivo o desenvolvimento de 

ontologias voltadas à aplicação. Ferramentas voltadas ao ensino tem que se preocupar com o 

conhecimento que será passado aos alunos. Uma etapa para definir ou criar uma ontologia para ser 

utilizada é importante também para criar um elo de comunicação entre o desenvolvedor e o 

especialista da área, pois ela acaba facilitando o entendimento de muitos conceitos, além de orientar 

a conversa entre ambos os lados. 

Já a SPEDE (COTTAM; SHADBOLT; MILTON, 1998) deixa clara uma etapa para 

aquisição do conhecimento. Antes mesmo de modelar a ontologia, é necessário adquirir um 

conhecimento prévio sobre o assunto a ser tratado, pois o desenvolvedor geralmente não possui 

conhecimento suficiente na área em que o SBC será aplicado. 

Sendo assim, a metodologia proposta conta com as etapas de: estudo de viabilidade, 

definição preliminar de requisitos, aquisição preliminar do conhecimento, refinamento e análise, 

modelagem e requisitos do sistema, modelagem e requisitos do SBC, e por fim, implementação e 

evolução. As próximas seções apresentam uma breve descrição sobre cada uma dessas etapas. 

4.3.1  Estudo de viabilidade 

O estudo de viabilidade dessa metodologia foi baseado no estudo de viabilidade da OTK 

(SURE; STAAB; STUDER, 2003), a qual possui uma fase exclusivamente para avaliação da 
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viabilidade da utilização de um SBC. Essa avaliação é utilizada para identificar os possíveis 

problemas e oportunidades que a área a ser estudada possui em potencial. Em geral, o estudo de 

viabilidade serve de apoio à decisão de viabilidade técnica e econômica do projeto, determinando a 

solução mais promissora à área de foco. 

Os artefatos gerados nessa etapa são baseados nas planilhas OM-1 e OM-2 utilizadas no 

modelo organizacional do CommonKADS (SCHREIBER et al., 2000), porém, adaptados à 

metodologia proposta, como apresentadas nas Tabela 13 e Tabela 14. 

Tabela 13. Planilha de problemas e oportunidades (PO-1) 
Problemas e oportunidades Descrição 
Problemas e Oportunidades Lista de problemas percebidos e oportunidades, com base em 

entrevistas, brainstorming e visioning meetings, discussões com 
gestores, etc. 

Soluções Lista de possíveis soluções para os problemas percebidos e 
oportunidades, como sugerido pelas entrevistas e discussões 
realizadas e as características acima do contexto organizacional. 

Fonte: Adaptado da planilha OM-1 de Schreiber et al., 2000 

 

Tabela 14. Planilha de aspectos a considerar (VA-1) 
Aspectos a considerar Descrição 

Método atual 
Descrição de como é o método de ensino atual. Por exemplo, 
utilização de vídeos e animações, aulas experimentais, apenas aulas 
teóricas, etc. 

Área de conhecimento Grande área de conhecimento/disciplina 

Conhecimento da necessidade 
dos alunos 

Verificar com os alunos o que é importante para facilitar a 
aquisição desses conceitos abstratos. Aqui, pode-se utilizar a 
aplicação de um questionário a fim de verificar as dificuldades e 
necessidades que os alunos levantam sobre o tema. 

Fonte: Adaptado da planilha OM-2 de Schreiber et al., 2000 

4.3.2  Definição preliminar dos requisitos 

Durante o estudo de viabilidade existe muita interação com os especialistas de domínio, os 

quais geralmente levantam os problemas a serem resolvidos. Devido à esse grande número de 

interações entre as partes, é possível definir alguns requisitos, funcionais e não funcionais, do 

sistema baseado em conhecimento. 
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A definição de requisitos dessa metodologia foi baseada em Hull, Jackson e Dick (2005), os 

quais afirmam que os requisitos são a base para todos os projetos, definindo o que as partes 

interessadas em um potencial novo sistema precisam e também o que o sistema deve fazer para 

satisfazer essa necessidade. Sendo assim, os requisitos são divididos em requisitos funcionais e 

requisitos não funcionais, os quais descreve as características que o sistema deve ter. A Tabela 15 

apresenta o artefato gerado por essa etapa da metodologia 

Tabela 15. Planilha de requisitos (PR-1) 
Requisito Descrição 

Funcionais Descreve a função do sistema de software ou seu componente 

Não-funcionais 
Descreve requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos 
de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, 
disponibilidade, manutenabilidade e tecnologias envolvidas. 

 

4.3.3  Aquisição preliminar do conhecimento 

Após o conhecimento da viabilidade do sistema baseado em conhecimento, é necessário 

adquirir o conhecimento necessário para o desenvolvimento do SBC. Nesta etapa é iniciada a 

modelagem da ontologia a ser utilizada. Essa ontologia não servirá apenas para orientar o 

desenvolvimento do SBC, mas também para que o desenvolvedor conheça melhor sobre a área de 

domínio do especialista. 

Grüninger e Fox (1995) propõem uma metodologia para desenvolvimento de ontologia, a 

qual utiliza um documento de especificação e requisitos da ontologia (ORSD - Ontology 

Requirements Specification Document) (Tabela 16). Esse documento é utilizado para orientar o 

desenvolvedor, ou o engenheiro de ontologias/conhecimento, a decidir sobre a inclusão e exclusão 

de conceitos e relações, além de apresentar também a estrutura hierárquica da ontologia. 

 Na elaboração desse modelo deve se preocupar com a utilização de ontologias já 

desenvolvidas. Para isso, aconselha-se a utilização de uma revisão sistematizada da literatura, a fim 

de identificar quais ontologias são utilizadas àquele domínio. Muitas vezes, durante a pesquisa 

sobre ontologias já definidas, o desenvolvedor acaba se deparando com aplicações semelhantes ou 

que podem ajudar no desenvolvimento do seu SBC.  

Mesmo com a utilização de uma ontologia já definida, é importante o desenvolvimento do 

ORSD para que se mantenha documentada a ontologia utilizada e os motivos pelos quais foi 
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utilizada. Além disso, a utilização de uma ontologia já definida possibilita ao desenvolvedor um 

melhor entendimento sobre o que é mais abrangente sobre o assunto. 

Tabela 16. Documento de especificação e requisitos da ontologia (ORSD) 
Entradas Descrição 
Propósito Descrever qual o propósito da ontologia 
Escopo Descrever qual o escopo da ontologia 

Nível de formalidade Descrever o nível de formalidade da ontologia. Se ela está descrita em 
alguma linguagem específica ou apenas um esqueleto taxonômico. 

Usuários alvo Descrever quem serão os usuários dessa ontologia 
Requisitos da ontologia Descrever os requisitos funcionais e/ou não funcionais da ontologia. 

Apresentar o que a ontologia deve possuir, suas características 

Fonte: Adaptado da planilha ORSD de Grüninger e Fox, 1995 

Caso seja criada uma nova ontologia para a aquisição do conhecimento, é necessária pelo 

menos mais uma etapa, a descrição semi-formal da ontologia. Nessa etapa são criados mapas 

conceituais e um esqueleto taxonômico da nova ontologia. Para isso, pode-se utilizar softwares 

como o Protégé, Ontolingua, OntoEdit, entre outras. 

4.3.4  Refinamento e análise do conhecimento 

Após a criação do documento ORSD e a descrição semi-formal da ontologia, é necessário 

que o especialista de domínio faça um refinamento e uma análise sobre aquilo que foi descrito na 

ontologia.  

Em casos onde foram utilizadas ontologias já prontas, esta etapa consiste no refinamento 

dessa ontologia, retirando partes que não serão utilizadas nesse SBC, delimitando o escopo de 

domínio dessa ontologia.  

Como artefato, essa etapa possui a ontologia modelada e refinada de acordo com o 

especialista de domínio. Não necessariamente uma ontologia formalizada, mas um modelo semi-

formal da ontologia 

4.3.5  Modelagem e requisitos do sistema 

Muitas pessoas falam sobre modelagem de requisitos. De acordo com Hull, Jackson e Dick 

(2005), isso é um equívoco, pois a modelagem é feita para o sistema, e não para os requisitos. A 
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modelagem apóia a atividade de design e é onde a maior parte do trabalho criativo ocorre. Ela 

auxilia o desenvolvedor na compreensão do sistema para decompor os requisitos em um 

determinado nível de detalhamento. Já os requisitos são uma abstração do que é exigido do sistema. 

Existem diferentes técnicas e diagramas a serem utilizados na modelagem de sistemas. 

Porém, não existe um modelo que seja o mais correto, ou ideal. O melhor modelo é aquele que é 

facilmente compreendido. Para o desenvolvimento de SBCs voltados à educação, é importante 

sempre definir quem serão os atores, entradas e saídas do sistema, e, pelo menos, o fluxo de 

trabalho. 

Inicialmente, é importante definir qual a arquitetura geral, se ele será um sistema web, 

embarcado, desktop, mobile, entre outras. Quando o trabalho é voltado ao ensino, é importante uma 

arquitetura bem dividida, com camadas exclusivas para apresentação, regras de negócio e 

armazenamento. Além disso, é importante definir quais os protocolos de comunicação que serão 

utilizados entre essas diferentes camadas. Dentro do módulo de regras de negócio existe um módulo 

exclusivo para o sistema inteligente, o qual conterá as técnicas de inteligência artificial do sistema. 

Com a arquitetura bem definida, o sistema pode ser modelado utilizando diferentes 

diagramas, como os diagramas de fluxo de dados, diagrama entidade-relacionamento, diagrama de 

classes, diagramas de casos de uso, diagramas de sequência, diagramas de comunicação, entre 

outros que são apresentados por Hull, Jackson e Dick (2005), os quais afirmam que os diagramas 

devem ser modelados conforme a aplicação a ser desenvolvida, e que nem todos os diagramas são 

necessários para a modelagem, os diagramas a serem modelados depende da necessidade da 

aplicação. 

4.3.6  Modelagem e requisitos do sistema inteligente 

Assim como a modelagem do sistema como um todo é importante para facilitar o 

entendimento do sistema, a modelagem do sistema inteligente também é importante. É nessa etapa 

que são definidas e modeladas as técnicas de inteligência artificial, ou aprendizado de máquina, do 

SBC. 

Como já citado anteriormente, dentro do módulo de regras de negócio é importante que 

exista pelo menos um módulo exclusivo para o sistema inteligente, o qual conterá as técnicas de 
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inteligência artificial do SBC. A ideia de se criar um módulo específico é a facilidade de 

manutenção e evolução do sistema inteligente. 

Programas de computador convencionais executam tarefas utilizando uma lógica de tomada 

de decisão que contém pouco conhecimento além do básico algoritmo para resolver um problema 

específico. O conhecimento básico é muitas vezes incorporado como parte do código de 

programação, de modo que, como o conhecimento muda, o programa tenha de ser reconstruído. 

Sistemas especialistas baseados no conhecimento utilizam pequenos fragmentos do know-how 

humano em uma base de conhecimento, que é utilizada para raciocinar sobre um problema, 

utilizando o conhecimento de que é apropriado. Uma vantagem importante é que dentro do domínio 

da base de conhecimento, um problema diferente pode ser resolvido usando o mesmo programa sem 

esforços de reprogramação (ABRAHAM, 2005). Por isso a ideia de ter um módulo específico para 

o sistema inteligente.  

A seguir será apresentada uma técnica para desenvolvimento de sistemas especialistas. Ela é 

baseada na proposta de Abraham (2005) e tem seu foco em sistemas baseados em conhecimento, 

estendendo-se à desenvolvimento de sistemas especialistas, lógica fuzzy, redes baesianas, entre 

outras técnicas. 

Vale destacar que por ser uma etapa da metodologia preocupada com a modelagem e 

requisitos do sistema inteligente, ela não é limitada ao uso de sistemas baseados em conhecimento, 

ou sistemas especialistas. Diferentes técnicas de inteligência artificial podem ser utilizadas e 

modeladas nessa etapa, desde que passem por uma etapa de modelagem de acordo com as 

necessidades de entrada e saída de dados requeridas na técnica a ser utilizada. 

Desenvolvimento de um sistema especialista 

Abraham (2005) apresenta as etapas fundamentais para o desenvolvimento de sistemas 

especialistas determinação das necessidades reais, aquisição de conhecimento, construção dos 

componentes do sistema especialista, implementação e resultados, e formulação um procedimento 

para a manutenção e revisão. Dentre as etapas apresentadas pelo autor, esta etapa da metodologia 

proposta envolve parte da aquisição do conhecimento e a construção dos componentes do sistema 

especialista.  
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Além do conhecimento adquirido durante o desenvolvimento da ontologia, definição dos 

requisitos e o preenchimento das planilhas PO-1, VA-1, PR-1 e ORSD,  é importante sempre 

realizar entrevistas periódicas com os especialistas ou estudar sobre o domínio de aplicação. Isso 

fará com que a base de conhecimento se torne mais sólida. 

Alguns sistemas especialistas são desenvolvidos utilizando ferramentas de software 

especializadas chamadas Shells. Estas shells vêm equipadas com um mecanismo de inferência 

(encadeamento para trás, o encadeamento para a frente, ou ambos), e requerem conhecimento para 

ser inserido de acordo com um formato especificado. A definição da utilização de shells e quais 

serão utilizadas, pode ser realizada nessa etapa. 

4.3.7  Implementação e evolução 

Tendo os requisitos e a modelagem completa da ontologia, do sistema inteligente e do 

sistema em geral, pode-se iniciar a implementação do sistema. Durante esta etapa, o desenvolvedor 

pode se deparar com termos e conceitos que não ficaram bem claros, ou não foram definidos, nas 

etapas anteriores, sendo necessário voltar à etapa de aquisição preliminar do conhecimento, ou tirar 

as dúvidas com o especialista do domínio. 

Já a evolução é dada pela evolução da ferramenta, modelando novos conceitos, utilizando 

novas técnicas de inteligência artificial ou até mesmo a atualização da própria ontologia.  

Sure, Staab e Studer (2004) recomendam que para a evolução da ontologia, os engenheiros 

de ontologias reunam as  alterações da transição para uma nova versão da ontologia depois de testar 

exaustivamente todos os efeitos possíveis para a aplicação. O mais importante é, portanto, 

esclarecer quem é responsável pela manutenção e como ela é feita e em que intervalos de tempo a 

ontologia mantida. Isso pode se estender para todas as partes do sistema, não se limitando apenas à 

ontologia 

4.4 CONSIDERAÇÕES 

Tendo em vista os métodos apresentados neste capítulo, é possível observar que a maioria 

deles é voltado para desenvolvimento de agentes inteligentes. Agentes inteligentes podem utilizar 

técnicas como sistemas especialistas, lógica difusa, entre outras. Porém, na sua definição, eles não 

são obrigados a utilizar alguma dessas técnicas. 
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Sendo assim, como o trabalho aqui proposto não é baseado em agentes inteligentes, ele tem 

seu foco em um sistema especialista e a utilização de ontologias na educação, não serão necessários 

desenvolver agentes. Por este motivo foi adotada essa nova metodologia de desenvolvimento, a qual 

utiliza alguns atributos e métodos das outras apresentadas, mas tem seu foco em um sistema 

especialista voltado à educação.  

A utilização da metodologia aqui apresentada é feita no capítulo de desenvolvimento do 

projeto, onde são apresentados todos os artefatos, códigos e documentos gerados. 

 



 

5  ONTOLOGIAS RELACIONADAS 

Como a maioria das metodologias de desenvolvimento e utilização de ontologias visa à 

reutilização de uma ontologia já desenvolvida. Com base na revisão sistemática apresentada no 

capítulo anterior, foi feita uma análise comparativa entre as ontologias encontradas nos trabalhos.  

Entre as ontologias, bases de dados e métodos de classificação analisados estão as 

ontologias BioTop, ChEBI, ChemAxiom, CHEMINF, Foundation Model of Anatomy (FMA), Gene 

Ontology (GO), LiPro, Protein Ontology (PRO), PubChem e a SIO. Além de algumas ontologias 

criadas a partir de nomenclaturas e classificações feitas pela União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (em inglês: International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) e pela Anatomic 

Therapeutic Chemical (ATC). 

Como a ATC é a ontologia que melhor se enquadra no desenvolvimento desse trabalho, ela 

será melhor descrita, apresentando o que ela é, para que serve, quem a mantém, entre outras 

informações relevantes à esse meio de classificação.  

5.1 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ONTOLOGIAS PESQUISADAS 

Com o intuito de definir qual ontologia melhor se enquadra nesse projeto, foi criada uma 

tabela comparativa (Tabela 17) entre todas as ontologias, bases de dados e métodos de classificação 

encontrados na revisão sistemática apresentada anteriormente. As informações presentes nessa 

tabela foram obtidas diretamente nos sites ou artigos de referências dessas ontologias. 

Nesta comparação foram levados em consideração se a ferramenta se trata de uma ontologia 

ou de um método de classificação, qual a área de conhecimento englobada, se existe algumas 

ferramenta de consulta à ontologia ou ao método classificador e os arquivos que são 

disponibilizados para acessar a ontologia ou o classificador. 

Na Tabela 17 é possível observar que existem diversas ontologias que são utilizadas nessa 

área. Além de ontologias, também existem dois métodos de classificação, como a ATC e a IUPAC, 

os quais foram transformados em ontologias para a utilização nos trabalhos onde foram 

encontrados. 



107 

 

Tabela 17. Comparativo entre as ontologias utilizadas na Farmácia e na Química 

Nome Ontologia / 
Classificador 

Área do 
conhecimento 

Ferramentas de 
consulta 

Arquivos 
disponíveis 

ATC Classificador Farmacologia On-line Livros de referência 

BioTop Ontologia Biomedicina Sem ferramenta OWL 

ChEBI 
Ontologia 

Química 
On-line Ontologia em SDF, 

OWL, e OBO 

ChemAxiom 
Ontologia 

Química 
On-line Ontologia em RDF e 

OWL 
CHEMINF Ontologia Química Sem ferramenta OWL 

FMA 
Ontologia 

Fenótipo 
On-line Ontologia em OWL 

e Base de dados 
Gene Ontology Ontologia Genética AmiGO e OBO-Edit Não disponível 

LiPRO Ontologia Lipídios Sem ferramenta OWL 

IUPAC Classificador Química Sem ferramenta Livros de referência 

PubChem Ontologia Genética On-line Base de dados  

Protein Ontology 
Ontologia 

Proteínas 
On-line Ontologia em OWL 

e Base de dados 

SIO 
Ontologia Química, 

Biologia 
Sem ferramenta OWL 

 

Com base no que foi apresentado na Tabela 17, apenas o sistema de classificação ATC 

possui uma classificação específica sobre drogas e suas ações (Área de Farmacologia). As demais 

ontologias e métodos de classificação apresentados são baseados em genomas, proteínas, elementos 

químicos e estrutura anatômica, não sendo interessantes a este trabalho. 

Devido ao fato de apenas a ATC possuir informações sobre drogas e suas ações, ela será 

utilizada nesse trabalho. Porém, não será necessário descrevê-la em uma linguagem de descrição de 

ontologia para poder ser utilizada. Pois o uso da ontologia, inicialmente tem como objetivo a 

aquisição preliminar do conhecimento e na delimitação do escopo de quais medicamentos foram 

modelados.  

5.1.1  Anatomic Therapeutic Chemical 

A Anatomic Therapeutic Chemical (ATC) é uma das classificações mais utilizadas 

internacionalmente, para classificar as moléculas (substâncias) com ação terapêutica. Desde 1981, o 

Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde na Europa passou a recomendar o uso do 

ATC para utilização em pesquisas internacionais envolvendo a utilização de drogas. Sendo que em 

1982 foi criado um centro de colaboração para manter e desenvolver essa classificação, o The WHO 
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Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Além disso, foi padronizada também a dose 

diária, a qual é chamada de Dose Diária Definida (Defined Daily Doses – DDD) (WHO, 2012). 

Este centro passou a ser reconhecido e utilizado pela OMS apenas em 1996. Tendo como as 

principais atividades: 

• manter a classificação ATC; 

• classificar as drogas de acordo com o sistema ATC; 

• estabelecer a DDD para novas drogas inseridas na classificação ATC; 

• analisar e revisar, se necessário, o sistema de classificação ATC e o DDD; 

• estimular e influenciar o uso prático do sistema ATC, cooperando com pesquisadores da 

área; 

• organizar cursos de formação na metodologia ATC/DDD e palestras; e 

• prestar apoio técnico aos países na criação de seus sistemas nacionais de classificação de 

medicamentos e capacitação no uso de informações sobre o consumo de medicamentos. 

O propósito do sistema ATC/DDD é para servir como uma ferramenta para a pesquisa e 

utilização de drogas, a fim de melhorar a qualidade do uso de drogas. Um componente desse 

propósito é a apresentação e comparação das estatísticas de consumo de drogas em níveis nacionais 

e internacionais. 

A classificação de uma substância no sistema ATC/DDD não é uma recomendação para o 

uso, nem implica qualquer julgamento sobre a eficácia ou a eficácia relativa de drogas e grupos de 

drogas. Existe uma relutância forte para fazer alterações classificações ou DDD, se tais alterações 

são solicitadas por razões não diretamente relacionados aos estudos de consumo de drogas. Por esta 

razão, o sistema ATC/DDD, por si só não é adequado para orientar as decisões sobre o reembolso, 

preços e substituição terapêutica (WHO, 2012). 

A seguir serão apresentados mais detalhes sobre o sistema de classificação ATC, 

apresentando como é a estrutura desse sistema e como é feita a nomenclatura dos termos e drogas. 
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Estrutura do sistema de classificação ATC 

No sistema de classificação ATC, as drogas são dividas em grupos de acordo com o órgão 

ou sistema em que atuam, e suas propriedades químicas, farmacológicas e terapêuticas. Os quais 

compreendem os cinco níveis de classificação do sistema ATC. 

As drogas estão divididas em quatorze grupos principais (Nível 1) com subgrupos 

farmacológicos/terapêuticos (Nível 2). Os níveis 3 e 4 são subgrupos químicos/farmacológicos/ 

terapêuticos, e o Nível 5 é a substância química. Os níveis 2, 3 e 4 são frequentemente utilizados 

para identificar subgrupos farmacológicos ao que é considerado mais apropriado do que os 

subgrupos terapêuticos ou químicos. A Tabela 18 apresenta um exemplo dos níveis dessa 

classificação para o elemento metformina. 

Tabela 18. Exemplo dos níveis de classificação do sistema ATC 
para o elemento metformina 

Classificação Descrição 

A 
Aparelho digestivo e metabolismo 

(Nível 1 – Grupo anatômico principal) 

A10 
Drogas usadas para diabetes 

(Nível 2 – Subgrupo terapêutico) 

A10B 
Drogas redutoras de glicose no sangue, exceto insulina 

(Nível 3 – Subgrupo farmacológico) 

A10BA 
Biguanida 

(Nível 4 – Subgrupo químico) 

A10BA02 
Metformina 

(Nível 5 – Substância química) 

Fonte: Adaptado de WHO, 2012. 

Nomenclatura do sistema de classificação ATC 

Os nomes utilizados no sistema ATC são normalmente baseados em alguns órgãos 

responsáveis por atribuição exclusiva de nomes. O principal órgão regulamentador é o International 

Non-proprietary Names (INN), caso não seja atribuído um nome com base na INN, outros órgãos 

são consultados como a United States Adopted Name (USAN) e a British Approved Name (BAN). 

5.1.2  Considerações 

Mesmo existindo diversas ontologias utilizadas na área da Farmacologia e da Química, é 

importante sempre definir qual ontologia será utilizada. Pois para se utilizar ontologias, parte-se do 
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pressuposto de que já exista uma ontologia que já descreve parte do domínio de interesse. Sendo 

assim, para este trabalho foi constatado que o método de classificação ATC possui uma melhor 

descrição para ser utilizada nesse trabalho, pois é a que melhor se aproxima da definição da 

ontologia a ser utilizada (documento ORSD - APENDICE A.3). 

Seguindo o proposto pela metodologia utilizada nesse trabalho, a etapa de Aquisição 

Preliminar do Conhecimento, se deu com base nessa pesquisa sobre ontologias e métodos de 

classificação, pois através da pesquisa foi possível observar o propósito, o escopo, o nível de 

formalidade, entre outros critérios citados na metodologia. 

5.2 BASES DE DADOS RELACIONADOS 

Ao escolher um método de classificação, ou até mesmo ontologias que não possuem um 

nível de formalidade suficiente para ser integrada com um sistema inteligente, é necessário buscar 

bases de dados que façam essa tarefa. Por este motivo, na etapa de Refinamento e Análise do 

Conhecimento presente na metodologia foi a busca por uma base de dados que utilizasse o método 

de classificação ATC. 

Durante a pesquisa foram encontradas diferentes bases de dados, porém a mais completa e a 

que utilizava o método de classificação proposto, foi a DrugBank. A DrugBank é uma base de 

dados sobre drogas, apresentando desde sua estrutura química, até suas cascatas de sinalizações 

(LAW et al., 2014). 

O próprio site da DrugBank disponibiliza um arquivo XML contendo todas as drogas e 

informações que são apresentadas em consultas feitas no site. Esse foi outro ponto positivo para a 

utilização dessa base de dados para utilização no sistema proposto. 

Além da utilização do ATC, a DrugBank possui uma interligação entre diferentes 

ontologias, como a PubChem, PubMed, ChEBI, entre outras; e até mesmo diferentes bases de 

dados, como a UniProt, a Drug Product Database, entre outras. Isso torna esta base de dados 

completa o suficiente para o trabalho aqui proposto, pois engloba a ontologia selecionada e possui 

mais informações pertinentes sobre as drogas, o que possibilita o desenvolvimento de trabalhos 

futuros. 
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6  FERRAMENTAS SIMILARES 

A avaliação das ferramentas similares permite entender como funcionam diversos 

simuladores da área da Farmacologia e da Química, além de avaliar as informações pertinentes a 

serem apresentadas ao usuário e a forma como são apresentadas. Nesta seção serão expostos os 

critérios de seleção das ferramentas e uma análise comparativa entre as ferramentas similares sobre 

alguns critérios que foram utilizados nessa proposta. 

A busca das ferramentas similares deu-se através da utilização da ferramenta de busca 

Google e também através de algumas ferramentas apresentadas nos trabalhos encontrados da 

revisão sistemática. 

Na busca feita no Google, o termo de pesquisa foi baseado apenas nas palavras 

“Farmacologia”, “Simulação”, “Química”, “Pharmacology”, “Simulation” e “Chemistry”. No 

entanto, apenas para pesquisas feitas em inglês que a busca retornou simuladores similares. 

Como critérios de seleção de quais ferramentas seriam avaliadas, foi levada em consideração 

a licença de uso da ferramenta, escopo do simulador, e disponibilidade para download ou versão 

web. Foram avaliadas apenas ferramentas gratuitas e que estavam disponíveis para download. 

Ferramentas pagas não foram consideradas nessa avaliação. 

Entre as ferramentas avaliadas, apenas o Molecular Workbench (CONCORD, 2013) permite 

a expansão da ferramenta, sendo possível desenvolver novos simuladores e utilizar o motor da 

própria ferramenta, porém, não existem ainda módulos voltados à farmacodinâmica, apenas para a 

Química, eletroquímica e farmacocinética, além disso, é uma ferramenta que necessita uma 

máquina virtual Java, tornando a ferramenta pesada para seu processamento. 

As outras ferramentas avaliadas possuíam um escopo bem delimitado e não permitiam a 

expansão da ferramenta ou a utilização em outras áreas. Mas são ferramentas com baixo consumo 

de processamento e uso de memória, e cumprem com o objetivo, simular os sinais vitais de 

determinados animais durante a administração de determinados medicamentos. Um forte problema 

nessas ferramentas é não ter mais uma equipe que ofereça manutenção as ferramentas.  
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A Tabela 19 apresenta uma análise comparativa entre as ferramentas similares e a proposta 

deste trabalho, sobre alguns pontos que são considerados importantes para o projeto proposto, como 

disponibilidade de uma versão web, possibilidade de ampliação da ferramenta, interface 

ergonômica, armazenamento dos resultados da simulação, possuir tutorial de ajuda, área de atuação 

sobre efeitos de fármacos no organismo humano, e apresentação dos resultados através de 

animações. Entende-se por interface ergonômica, uma interface em que um leigo possa interagir 

sem a necessidade de utilizar um tutorial ou manual. 

Entre os critérios selecionados, a ferramenta que melhor se aproxima à proposta é a 

Molecular Workbench, pois oferece possibilidade de ampliação da ferramenta, uma interface 

ergonômica, armazena os resultados da simulação, possui tutorial de ajuda e utiliza animações para 

demonstrar os resultados da simulação. Porém, ela não possui uma versão web e por utilizar uma 

máquina virtual Java, torna a ferramenta custosa para muitos computadores, pois necessita grande 

poder de processamento e consumo de memória. 

A diferença da proposta desse trabalho em relação à Molecular Workbench é a 

disponibilização de uma versão web e a área de aplicação da ferramenta. Devido à Molecular 

Workbench não permitir o desenvolvimento de novas ferramentas e não possuir um módulo voltado 

à Farmacodinâmica, a proposta se diferencia dela nesses aspectos. 
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Tabela 19. Comparativo entre as ferramentas similares e esta proposta 

Ferramenta 
Versão 

web 

Possibilidade 
de 

ampliação 
Interface 

Armazena 
resultados 

Possui 
tutorial 

de 
ajuda 

Área de atuação 
Apresentação 

dos 
resultados 

Molecular 

Workbench 
Não Sim Ergonômica Sim Sim Diversas Animação 

Virtual NMJ Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Transmissão 

neuromuscular 

Gráfico com 

sinais vitais 

Virtual Twitch Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Bloqueio 

neuromuscular 

Gráfico com 

sinais vitais 

Virtual Rat Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Sistema 

cardiovascular 

Gráfico com 

sinais vitais 

Virtual Cat Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Sistema 

nervoso/anestesia 

Gráfico com 

sinais vitais 

ExPharm Sim Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Efeitos de 

fármacos em 

diversos animais 

Animação 

Sugar and Salt 

Solutions 
Sim Não Ergonômica Sim Sim Solutos e soluções Animação 

Build a 

Molecule 
Sim Não Ergonômica Sim Sim 

Construção de 

moléculas 

químicas 

Animação 

Pharmacology 

Lab 

Simulation 

Sim Não Ergonômica Não Não 

Drogas 

paralisantes sobre 

ratos 

Animação 

Proposta Sim Sim Ergonômica Sim Sim 

Reação de um 

fármaco no 

organismo 

Animação 

 

 



 

7  DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo apresenta detalhadamente os métodos utilizados para o desenvolvimento do 

trabalho. Como este trabalho possui um foco interdisciplinar, foi necessário compreender as 

dificuldades dos estudantes da área de Farmacologia no que se refere ao processo de 

ensino/aprendizagem. Para isso foi aplicado um questionário, o qual identificou algumas 

necessidade desses estudantes. Além disso, foi modelado e desenvolvido um sistema conforme a 

necessidade do público alvo e dos requisitos levantados pelos especialistas consultados. 

O capítulo está dividido na sequência em que o desenvolvimento ocorreu. A primeira seção 

apresenta o resultado do questionário aplicado aos estudantes da Farmacologia. A segunda seção 

utiliza como base as dificuldades encontradas através do questionário e apresenta a visão geral e os 

requisitos do sistema. A terceira seção utiliza os requisitos da seção anterior para apresentar uma 

proposta da modelagem do sistema. Já a quarta seção apresenta a modelagem do sistema inteligente. 

A quinta seção apresenta como ocorre a simulação no sistema, e por fim, a última seção expõe os 

resultados obtidos através da avaliação da ferramenta. 

7.1 CONHECENDO AS DIFICULDADES DO PÚBLICO ALVO 

Buscando entender a visão dos alunos das disciplinas relacionadas da Farmacologia quanto 

ao conteúdo ministrado e as ferramentas de apoio existentes, foi feito um levantamento entre os 

alunos do Centro de Ciências da Saúde da UNIVALI – CCS, matriculados no primeiro semestre de 

2013. Este levantamento foi autorizado pelo Comitê de Ética da UNIVALI, sob o parecer número 

76890 da Plataforma Brasil. Esta pesquisa auxiliou no estabelecimento da plataforma a ser utilizada 

neste trabalho, bem como nos elementos de interface a serem contemplados. A seguir serão 

apresentados os resultados do levantamento, o qual compreende a etapa de estudo de viabilidade do 

projeto, com base na metodologia utilizada. 

Participaram do levantamento 86 alunos dos cursos de Biomedicina e Farmácia do 2o ao 4º 

período, com idade média de 21 anos, sendo a maioria do sexo feminino, distribuídos nas 

disciplinas de Farmacologia, Química Orgânica e Bioquímica, conforme mostram os gráficos das 

figuras a seguir. 
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Figura 8. Distribuição dos entrevistados quanto ao 
curso 

Figura 9. Distribuição dos entrevistados 
quanto ao gênero 

  

Figura 10. Distribuição dos entrevistados quanto ao 
período em que estão no curso 

Figura 11. Distribuição dos entrevistados 
quanto a disciplina que cursavam na hora da 
entrevista 

Considerando o fator que interfere no aprendizado do acadêmico, os resultados indicaram 

que a linguagem complicada e a falta de ambientes computacionais que lhes auxiliem são fatores 

importantes, conforme mostra a Tabela 20. Sobre o material de apoio, 75,58% (65 alunos), 

indicaram que utilizam, e 24,42% (21 alunos) informaram que não utilizam material de apoio. 

Quanto à natureza do material de apoio, 47,69% dos estudantes utilizam a internet (Tabela 21), 

valendo lembrar que esta questão era dissertativa, ou seja, cada aluno colocou sua opinião e as 

mesmas foram agrupadas 

Já as sugestões para melhorar o processo de aprendizagem, 63,96% (55 alunos) disseram 

não terem sugestões e 36.04% (31 alunos) apresentaram alguma sugestão. As sugestões 

apresentadas estão apresentadas a seguir, na Tabela 22. 
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Tabela 20. Fatores que interferem no processo de aprendizagem 
Opção Frequência % 
Linguagem complicada 13 15,12 
Conceitos difíceis de serem visualizados no mundo real 13 15,12 
Conceitos muito abstratos, que você não consegue imaginar 11 12,73 
Falta de alternativas de auxilio aprendizagem como por exemplo, ambientes 
computacionais 

9 10,48 

Falta de exemplos práticos 9 10,48 
Linguagem complicada associada à falta de exemplos práticos 4 4,65 
Linguagem complicada associada à falta de alternativas de auxilio 
aprendizagem como por exemplo, ambientes computacionais 

4 4,65 

Conceitos muito abstratos, que você não consegue imaginar, associados à 
falta de alternativas de auxilio aprendizagem como por exemplo, ambientes 
computacionais 

4 4,65 

Linguagem complicada, junto com conceitos muito abstratos, que você não 
consegue imaginar e conceitos difíceis de serem visualizados no mundo real 

4 4,65 

Conceitos muito abstratos, que você não consegue imaginar e conceitos 
difíceis de serem visualizados no mundo real 

3 3,51 

Não responderam 12 13,96 

 

Tabela 21. Tipo de material de apoio utilizado 
Opção Frequência % 
Pesquisa na Internet 31 47,69 
Vídeos disponíveis na internet 16 24,60 
Slides disponíveis na internet 8 12,31 
Bulas 3 4,63 
Material utilizado no ensino médio e cursos pré-vestibular 2 3,08 
Material fornecido pelo professor 2 3,08 
Resumos 1 1,54 
Livros 1 1,54 
Artigos da internet 1 1,54 

 

Tabela 22. Sugestões para melhoria do processo de aprendizagem 
Opção Frequência % 
Aulas mais interativas 8 25,80 
Uso de softwares 6 15,67 
Uso de ferramentas de visualização 3D 5 16,30 
Uso de vídeos e imagens 4 13,00 
Uso de animações 4 13,00 
Uso de jogos educacionais 4 13,00 
Estudo em grupo 1 3,23 
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Com base nos resultados obtidos é possível afirmar que os estudantes preferem aulas mais 

interativas, pois isso facilita o entendimento dos conceitos abstratos e a difícil linguagem utilizada 

durante as aulas, conforme já era esperado antes da entrevista. 

7.1.1  Considerações 

O objetivo de aplicar esse questionário foi conhecer melhor as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes de cursos que não possuem a Química como uma matéria fim, mas sim, uma 

matéria meio. Foi utilizada a Química como foco devido ao uso de conceitos muito abstratos 

tratados nessa disciplina e a sua necessidade em outras disciplinas, as quais utilizam os conceitos 

aplicados, como é o caso da Farmacologia. 

Com o questionário aplicado, foi possível observar que a maioria dos alunos demonstram a 

necessidade de um software de computação para auxiliar no ensino/aprendizagem devido ao uso de 

conceitos abstratos e difíceis de serem visualizados no mundo real e de imaginar. Isso ajuda a 

justificar o uso de uma tecnologia computacional aplicada à áreas que trabalham com conceitos 

abstratos, como é o caso de disciplinas que possuem conceitos da Química para entendimento das 

suas reações. 

Além disso, a pesquisa foi fundamental para definir a arquitetura a ser utilizada pelo 

sistema, pois como 84,6% dos alunos utilizam material disponível na internet, a proposta desse 

trabalho é um sistema Web. 

Já a justificativa para o uso de um simulador se dá pela necessidade dos alunos quando 

dizem precisar de software, ferramentas tridimensionais, vídeo, imagens e animação, além de aulas 

mais interativas. Com o uso de um simulador, é possível envolver todos esses critérios, pois o 

simulador proposto é baseado em animações voltadas ao ensino, o que possibilita o professor a 

criação de aulas mais interativas.  

Através dessa pesquisa preliminar, foram gerados os documentos de problemas e 

oportunidades (PO-1) e aspectos a considerar (VA-1), Os quais são apresentados no APÊNDICE 

A.1 e APÊNDICE A.2. Além disso, ela auxiliou na definição da arquitetura de software a ser 

utilizada no desenvolvimento através da real necessidade dos alunos. 
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7.2 VISÃO GERAL DO SISTEMA 

Em resposta às necessidades levantadas pelos alunos e pelo estudo de viabilidade do projeto, 

a proposta deste trabalho se baseia em um sistema web para realização de simulação de drogas no 

organismo de pacientes com asma. A Figura 12 apresenta a arquitetura utilizada nesse sistema, na 

qual o usuário faz o acesso ao site do sistema (www.pharmexs.com.br) através das páginas web, as 

quais acessam o sistema inteligente e a base de dados para apresentar a simulação ao aluno. 

 
Figura 12. Arquitetura do PharmExS 

O sistema é composto por uma tela de login para controlar o acesso ao simulador, o que 

possibilita um melhor controle sobre os usuários permitidos no sistema, sendo que esses podem ser 

divididos apenas em duas categorias, Professor e Aluno. Usuários do tipo Aluno possuem 

privilégios apenas para realização de simulação, redação de relatório (ao final da simulação), 

consulta à base de drogas e responder o questionário de avaliação. Já usuários do tipo Professor, 

possuem todos os privilégios de Alunos e também possui permissão para realizar operações de 

CRUD (Create, Read, Updade, Delete – Criar, Ler, Atualizar, Excluir) sobre os usuários do sistema 

e os casos clínicos, além de permissão também para avaliação de relatórios. A Figura 13 apresenta 

os atores do sistema e suas ações. 

A ideia da inserção de um relatório final ao término da simulação surgiu devido à 

necessidade de avaliar o conhecimento adquirido e a capacidade de interpretação do aluno durante o 

uso da simulação. Este relatório pode ser utilizado como forma de avaliação sobre roteiros de 

simulação propostos pelo professor em sala de aula. 
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Figura 13. Atores do sistema e suas ações 

As próximas subseções apresentam uma visão geral sobre algumas das etapas da simulação 

juntamente com um exemplo de algumas telas, como a apresentação do caso clínico, entrada de 

dados do sistema e escolha do medicamento; e o funcionamento da simulação propriamente dita. 

Todas as telas do sistema encontram-se no APÊNDICE B. 

7.2.1  Análise de Requisitos 

O uso da análise de requisitos tem como propósito descrever tarefas e técnicas, com o intuito 

de definir as capacidades requeridas de uma solução potencial para atender as necessidades do 

cliente ou usuário do sistema (BRENNAM, 2009). 

Nesta seção serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema 

proposto. Eles foram elaborados com base nas dificuldades apresentadas pelo público alvo e 

também nos requisitos levantados por especialistas da área de Farmacologia. Os requisitos aqui 

apresentados são os mesmos que foram levantados junto aos especialistas na etapa de Análise 

Preliminar dos Requisitos da metodologia. Como não houveram mudanças dos requisitos 

preliminares e os requisitos finais, os mesmos só são apresentados uma única vez.  
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Requisitos Funcionais 

RF 001. O sistema deverá realizar as operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete – 

Criar, Ler, Atualizar, Excluir), tanto de usuário quanto de casos clínicos; 

RF 002. O sistema deverá ter tela de login; 

RF 003. O sistema deverá armazenar todas as simulações feitas pelo usuário, ou pelo 

menos os dados da simulação; 

RF 004. O simulador deverá esperar o usuário entrar com as informações do paciente; 

RF 005. O simulador deve apresentar as reações das drogas no organismo em forma de 

animação; 

RF 006. O sistema deverá armazenar todos os relatórios gerados e suas avaliações.  

Requisitos Não Funcionais 

RNF 001. Deve utilizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySql; 

RNF 002. O simulador deverá ser utilizado na Web e rodar no browser Firefox 23 

(Mozila); 

RNF 003. O sistema deve apresentar mensagem de erro e sucesso para o usuário após a 

execução de qualquer operação; 

RNF 004. O simulador deverá utilizar uma shell para a implementação das regras; 

RNF 005. As funcionalidades do simulador só poderão ser acessadas por um usuário 

cadastrado no sistema mediante login; 

RNF 006. O sistema deverá estar acessível através da internet. 

7.3 MODELAGEM DO SISTEMA 

O modelo arquitetural utilizado nesse projeto consiste em um modelo de três camadas, as 

quais consistem em: Camada de apresentação, aqui chamada de módulo interface; Camada lógica 

do negócio, aqui chamada de módulo sistema inteligente; e Camada de persistência, chamada de 

módulo de armazenamento; as quais são apresentadas na Figura 14. As subseções a seguir 

apresentam uma descrição mais detalhada sobre a arquitetura básica do sistema e também mais 

detalhes sobre o funcionamento de cada um desses módulos. 
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Figura 14. Camadas do sistema 

7.3.1  Arquitetura do sistema 

Por se tratar de um software web que utiliza um modelo arquitetural de três camadas, ou 

módulos, é necessário que estas camadas troquem mensagens entre si. A Figura 15 apresenta um 

exemplo do funcionamento desse tipo de arquitetura, a qual é dividida em Web Server, servidor 

onde ficam hospedadas as camadas de lógica de negócio e a camada de persistência; e Estação de 

trabalho, onde o usuário pode acessar o sistema, camada de apresentação. 

Além disso, a Figura 15 também apresenta o fluxo básico de trocas de mensagens entre os 

módulos do sistema, onde os terminais se conectam ao servidor e trocam informações HTTP, a 

camada de lógica do negócio recebe as informações enviadas pelo usuário, processa e retorna as 

informações processadas. Durante o processamento, pode ser necessário acessar o módulo de 

persistência, para isso, existem outras mensagens a serem trocadas entre os módulos, que consistem 

no BD Request, requisitar informações ao banco de dados; e BD Response, resposta do banco de 

dados. 
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Figura 15. Troca de mensagens da arquitetura de três camadas 

7.3.2  Módulos do sistema 

Como já apresentado, o sistema é constituído por três camadas, aqui chamadas de módulos: 

Interface com usuário (Camada de apresentação), Sistema inteligente de simulação (Camada de 

lógica de negócio) e Armazenamento das informações (Camada de persistência).  

O Módulo Interface possui toda a interação com o usuário, desde as telas do sistema, à 

forma de representação da simulação. O Módulo Sistema Inteligente de Simulação consiste na 

modelagem de alguma técnica de inteligência artificial a fim de, com base no caso clínico 

apresentado, simular o resultado das reações farmacodinâmicas de determinada droga no organismo 

do paciente descrito no caso descrito.  

Já, o Módulo Armazenamento das Informações consiste em armazenar os casos clínicos, 

simulações feitas por cada aluno, medicamentos do sistema, entre outras informações.A seguir 

serão apresentados mais detalhes sobre cada módulo do sistema. 
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Módulo Interface 

O Módulo Interface consiste na camada de apresentação para o usuário, ou seja, é 

responsável pela parte visual do aplicativo, pois é nele que são apresentados os menus, o sistema e 

as animações da simulação ao usuário do sistema. 

Por se tratar de um sistema web, esta camada foi desenvolvida utilizando JSP com HTML5, 

CSS3 e Javascript. O principal motivo de utilizar essas tecnologias de desenvolvimento é o simples 

fato de as versões mais recentes dos browsers de internet já as suportarem, além de facilitar o 

desenvolvimento devido ao conhecimento dos envolvidos no projeto. 

Como bibliotecas de desenvolvimento foram utilizadas a Bootstrap 3.1.12 e JQuery 1.11.03. 

Para as animações foi utilizada a biblioteca CreateJS 2013.12.124 (EaselJS 0.7.1, TweenJS 0.5.1, 

SoundJS 0.5.2 e PreloadJS 0.4.1). 

As bibliotecas Bootstrap e JQuery foram utilizadas para criar as páginas web. Ambas são 

amplamente utilizadas para o desenvolvimento de websites responsivos, pois possuem componentes 

já estilizados através do CSS 3, sem a necessidade de se preocupar com a formatação da página em 

diferentes tecnologias que podem acessar o sistema. Já a biblioteca CreateJS foi utilizada para o 

desenvolvimento das animações, ela é uma biblioteca composta por quatro outras sub-bibliotecas, 

as quais são responsáveis por criar e animar elementos dentro de um canvas HTML. 

Módulo Sistema Inteligente 

Este módulo pode ser considerado o mais importante do sistema, pois é nele que se encontra 

a maior parte da inteligência do sistema. Ele é responsável por gerar a simulação com base em 

dados oriundos do Módulo de Armazenamento e do Módulo Interface.  

Como a maioria das reações farmacodinâmicas são baseadas em regras, a simulação foi 

criada utilizando uma técnica de inteligência artificial chamada sistemas especialista, a qual 

representa o conhecimento de especialistas através do encadeamento de regras.  

                                                 
 
 
 
2 Bootstrap - http://getbootstrap.com/ 
3 JQuery - http://jquery.com/ 
4 CreateJS - http://createjs.com/ 
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As informações para o encadeamento foram coletadas em diversas fontes, desde livros, 

artigos, até entrevistas com especialistas. A classificação etária (criança, adulto e idoso) e a pressão 

arterial, por exemplo, foram coletadas em documentos da Organização Mundial da Saúde. Já 

informações como a dose do medicamento e os medicamentos utilizados, foram colhidos com base 

na ontologia utilizada (ATC). 

Módulo de Armazenamento 

O Módulo de Armazenamento consiste em um módulo de persistência, onde são 

armazenados os casos clínicos e as simulações feitas pelo usuário. Como uma simulação pode ser 

composta por diferentes casos clínicos com diferentes variáveis clínicas, é necessário armazenar 

todas essas informações em um histórico. 

O armazenamento dessas informações foi feito utilizando o Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados (SGBD) MySQL. A utilização desse SGBD se deu devido a sua fácil integração com 

qualquer linguagem de programação, por ser robusto em relação à quantidade de usuários 

simultâneos, gratuito e um dos mais utilizados atualmente. 

A Figura 16 apresenta a modelagem das tabelas do banco de dados. Dentro dessa 

modelagem. A modelagem foi feita utilizando as próprias ferramentas oferecidas junto com o 

SGBD, nesse caso foi utilizada a MySQL Workbench 6.0 CE. 
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Figura 16. Modelagem do banco de dados do sistema 

7.4 MODELAGEM DO SISTEMA ESPECIALISTA 

Esta seção apresenta a modelagem do conhecimento do sistema, o modo de encadeamento 

de regras do sistema especialista, e a escolha da shell utilizada. 

7.4.1  Modelagem do conhecimento 

A modelagem do conhecimento do especialista é fundamental para um funcionamento 

adequado do sistema de simulação. Nas pesquisas realizadas e nas entrevistas com os especialistas 

durante o desenvolvimento desse trabalho, foi observado que a maior parte do processo 

farmacodinâmico pode ser representada através de regras.  
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Como algumas regras necessitam mais informações a respeito dos medicamentos e das 

características do paciente em questão, foram utilizadas as bulas de medicamentos, exemplos de 

casos clínicos presentes na literatura, consultas à base de drogas, à ontologia utilizada e à livros de 

referência como o de Rang e Dale (2011) e Katzung (2010). Além disso, a presença de um 

especialista nessa etapa foi fundamental, uma vez que este pôde responder dúvidas ou 

questionamentos sobre o material apresentado na literatura, além de auxiliar na definição de quais 

medicamentos seriam utilizados. 

Antes mesmo de modelar as regras de funcionamento do sistema, é importante modelar 

quais variáveis influenciam no resultado da simulação. Schellack (2005) e Katzung (2005) 

apresentam algumas variáveis que devem ser levadas em consideração, como idade, sexo, 

características físicas (altura, peso), pressão sanguínea, problemas hepáticos e renais, cardiopatias, 

gravidez, amamentação, alergias e tratamentos com outros medicamentos, entre outras. 

Porém, nem todas essas variáveis são importantes para considerar em todos os pacientes, 

como por exemplo, não faz sentido avaliar se uma pessoa do sexo masculina está grávida ou 

amamentando. Por este motivo e também por cada conjunto ou combinação de variáveis, 

desencadear uma simulação diferente, foi criada uma árvore de decisão para identificar quais 

variáveis são importantes para cada paciente e como as regras de interpretação dessas variáveis são 

encadeadas antes de entrar na simulação. 

Nesta árvore de decisão foram modeladas 13 variáveis que influenciam no processo 

farmacodinâmico das drogas. A Tabela 23 apresenta a relação das variáveis utilizadas, seus tipos e 

os valores aceitos, essas mesmas variáveis são as entradas do sistema especialista, pois as regras são 

encadeadas com base em seus valores. 

Não foram modeladas todas as variáveis citadas por Schellack (2005) e Katzung (2010), 

pois existem algumas que possuem interdependência entre elas e afetam a farmacocinética do 

medicamento, e não exclusivamente a farmacodinâmica, a qual é o objetivo desse trabalho.  

Sendo assim, variáveis como alergias e tratamentos com outros medicamentos não foram 

levadas em consideração. As variáveis: problemas hepáticos, renais e cardiopatias estão presentes 

no sistema, porém, entre as drogas utilizadas, nenhuma leva em consideração esses problemas, 
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apenas quando avaliada a farmacocinética dos medicamentos. Por este motivo, estas variáveis não 

estarão presentes na árvore de decisão.  

Tabela 23. Variáveis de entrada do sistema  
Variável Tipo Valor 

sexo Uni valorado Masculino 

Feminino 

idade Numérico - classificado Criança 

Adulto 

Idoso 

altura Numérico com ponto flutuante 0.5 ... * 

peso Numérico com ponto flutuante 0.5 ... * 

pressaoArterial  Composta (pressão diastólica e 

pressão sistólica) – Numérico - 

classificado 

Normal 

Pré-Hipertensão 

Hipertenso 

gravidez Uni valorado Sim 

Não 

amamentacao Uni valorado Sim 

Não 

periodo_gestacao Numérico - classificado Primeiro trimestre 

Segundo trimestre 

Terceiro trimestre 

tempo_amamentacao Numérico sem ponto flutuante 0 .. * 

medicamento Textual Nome 

modo_administracao Uni valorado Aerosol 

Comprimido 

Subcutâneo 

Xarope 

dose Numérico sem ponto flutuante 0 .. * 

unidade_dose Uni valorado Mg 

mcg 

ml 

mg/Kg 

* Qualquer valor   
 



128 

 

Com base nos dados de entrada de cada paciente, antes de entrar na simulação das drogas, 

são avaliadas algumas informações, a fim de identificar como será feita a simulação e como o 

medicamento será tratado. A Figura 17 apresenta um exemplo de fluxo com as principais 

ramificações da árvore, a qual possui como folhas, os retornos de erros e o início do fluxo de 

informações da simulação. Cada folha com o mesmo nome, possui as mesmas ramificações que a 

apresentada neste fluxo, porém, devido à melhor legibilidade, a árvore foi reduzida e apresentado 

apenas um fluxo de informações com suas derivadas. 

Devido à quantidade de variáveis de entrada do sistema e seus diversos valores aceitos, a 

árvore de pré-simulação possibilita 1440 possíveis simulações. Sendo que 288 são para o sexo 

masculino e 1152 para o sexo feminino, essa diferença se dá principalmente pelas variáveis 

gravidez e amamentação, que ocorrem apenas em pessoas do sexo feminino. 

Ao chegar nas folhas da árvore de pré-simulação, inicia-se o fluxo de informações para cada 

medicamento e para a visualização da sensibilização da asma, conforme demonstrado na Figura 18, 

a qual apresenta o fluxo do medicamento Budesonida, que é um glicocorticóide. Os fluxos de todos 

os medicamentos e da sensibilização da asma encontra-se no APENDICE C. O fluxo de 

informações para cada medicamento foi criado utilizando as bulas dos medicamentos e descritivos 

da farmacodinâmica deles nas ontologias utilizadas e nos trabalhos de Rang e Dale (2011) e 

Katzung (2010). 

Para apresentar as animações da simulação para o usuário, foram modeladas funções com o 

objetivo de efetuar os movimentos descritos em cada uma das regras, sendo assim, cada nó do fluxo 

de informações, corresponde à uma função que será executada na apresentação da simulação, ou 

seja, existe uma função descrita para cada nó do fluxo de informações. 
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Figura 17. Árvore de pré-simulação. Avalia e define as variáveis de entrada do fluxo de informações 
do medicamento e da sensibilização da asma. 
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Figura 18. Fluxo de informações da Budesonida 

Toda a modelagem do conhecimento passou por uma avaliação pelos especialistas, os quais 

apresentavam os problemas e inconsistências, principalmente, no encadeamento das regras. Nessa 

etapa, foram realizadas reuniões semanais com os especialistas para ter uma base de conhecimento 

sólida e consistente. 

7.4.2  Escolha da Shell 

Quando se trabalha com sistemas baseados em regras, existem shells que facilitam o 

encadeamento de regras. Nesta subseção serão apresentados os critérios de seleção da shell 

escolhida para o desenvolvimento. 

A escolha da shell a ser utilizada foi baseada em trabalhos científicos encontrados. Entre os 

quais, foram utilizados apenas o de Ferrari (2005) que propõem uma shell para desenvolvimento de 

sistemas especialistas chamado intellec e apresenta também o Expert SINTA; e o de Moreira 

(2012), que apresenta o CLIPS e seus derivados, e o JESS.  
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Como critério de seleção da shell, foram utilizados, a linguagem utilizada, a documentação 

oferecida, a licença, a disponibilidade para download e a data da última versão. Foram utilizados 

esses critérios uma vez que, a linguagem utilizada e a disponibilidade de documentação influenciam 

o tempo de desenvolvimento gasto com a shell, o tipo da licença influencia nos gastos necessários 

para o desenvolvimento, a disponibilidade para download influencia se a shell pode ser encontrada 

na internet e a data da última versão para identificar se a shell escolhida ainda encontra-se em 

continuidade. A Tabela 24 apresenta a comparação entre as shells. 

Tabela 24. Comparação entre shells  

Shell Linguagem Documentação Licença Download Data última 
versão 

Intellec Não informado Não Disponível Indisponível Indisponível fev./2005 
Expert SINTA Delphi Pouca Gratuita Disponível ago./1997 

CLIPS CLIPS Boa Gratuita Disponível fev./2008 
JESS CLIPS+JAVA Boa Paga Disponível jan./2008 

 

Com base na comparação apresentada, a shell escolhido foi o CLIPS. Pois, além de oferecer 

uma boa documentação, possui diversas variações, as quais facilitam a integração com diferentes 

linguagens de programação. Por exemplo, o CLIPSJNI é voltado para a linguagem Java, o 

WebCLIPS é voltado para a utilização na Web, entre outros. No caso desse projeto, foi utilizada a 

biblioteca CLIPSJNI, uma atualização da biblioteca JCLIPS. 

7.5 SIMULAÇÃO 

Como a simulação é um dos objetivos principais desse trabalho, esta seção apresenta 

detalhadamente o processo desencadeado quando um usuário inicia uma simulação. Primeiramente 

são apresentados casos clínicos, posteriormente são encadeadas as regras para gerar a simulação. 

7.5.1  Apresentação do caso clínico 

Segundo Laguardia e Penna (1999), um caso clínico é um caso que apresenta somente os 

achados clínicos compatíveis com a doença. Ou seja, uma descrição do quadro clínico de 

determinado paciente perante uma ou várias doenças. 

Determinar qual a melhor droga ou o melhor medicamento a ser utilizado em um caso 

clínico é uma tarefa que necessita um especialista experiente da área, pois diversas drogas atuam 
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sobre o mesmo problema, mas nem todas apresentam os efeitos desejados quando manipuladas no 

paciente. Por este motivo, o caso clínico pode ser inserido apenas pelo ator Professor.  

A Figura 19 apresenta a tela onde é apresentada a descrição do caso clínico para o usuário. 

Neste caso clínico utilizado como exemplo, existem algumas informações que não são 

contempladas, como o peso, altura, pressão arterial, problemas renais, cardiopatias, entre outras 

informações que são pertinentes para a escolha da medicação a ser administrada. 

Com o objetivo de tornar a simulação mais interativa, alguns casos clínicos não apresentarão 

descritas algumas informações importantes para que possa existir uma interação do usuário com o 

simulador. Isso também possibilita testes sobre o mesmo problema para pacientes com 

características distintas, possibilitando o aluno a visualizar o comportamento de diferentes drogas 

sobre diferentes organismos.  

Considerando o caso clínico apresentado na Figura 19, a Figura 20 apresenta um esboço de 

uma tela sobre as informações que devem ser digitadas sobre o paciente e a droga que será 

ministrada. É possível observar que algumas informações já estão preenchidas, essas informações 

foram colhidas do próprio caso clínico. 

 
Figura 19. Protótipo apresentação de casos clínicos 

Todas as informações do paciente são enviadas para o encadeamento de regras, o qual é 

baseado em uma árvore de decisão criada para modelar e especificar a visão do especialista sobre o 
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assunto. A árvore de decisão, suas regras e variáveis são apresentadas na Seção 7.4, a qual apresenta 

a modelagem do sistema inteligente 

 

 
Figura 20. Protótipo entrada de dados da simulação 

A Figura 21 apresenta a tela onde o usuário seleciona a droga a ser ministrada, seu modo de 

administração e a dose recomendada. Todas as informações dessa tela foram colhidas com base na 

ontologia ATC, a qual classifica os medicamentos sobre os seus locais de ação.  

 
Figura 21. Escolha da droga a ser ministrada 
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O objetivo de utilizar uma ontologia para determinar quais medicamentos são contemplados 

pelo simulador é de que no futuro, novos medicamentos possam ser inseridos através das 

ramificações dessa ontologia, delimitando quais tecidos e órgãos são tratados na simulação. 

7.5.2  Apresentação da simulação 

A simulação é iniciada após o usuário selecionar a droga a ser administrada. Todas as 

informações preenchidas são enviadas para o sistema especialista, o qual retorna a função que deve 

ser chamada para representar a simulação. 

Antes de iniciar a simulação propriamente dita, existe um encadeamento de regras que foi 

criado baseado em uma árvore de decisão, a qual avalia algumas variáveis de entrada da simulação. 

As regras da simulação foram criadas com base na ontologia ATC, em publicações como as de 

Rang e Dale (2011) e Katzung (2010), e em bulas de medicamentos. 

Os efeitos farmacodinâmicos de uma droga, geralmente, pode ser representado por um 

encadeamento de regras para frente, o qual se parte de um ponto inicial - caso clínico, para chegar a 

uma conclusão - ação da droga. Sendo assim, esse trabalho utilizou esse tipo de encadeamento de 

regras. 

Graficamente, a simulação é apresentada em forma de animações, as quais partem de uma 

apresentação de um tecido visto a olho humano, e a aproximação desse tecido até chega ao nível 

molecular da droga e das células do organismo do paciente. Isso permite ao aluno, uma visualização 

mais ampla sobre os efeitos que ocorrem no interior do organismo.  

Após a conclusão da simulação, o usuário é direcionado para a tela de redação do relatórios, 

onde ele relata os eventos observados durante a simulação. Esse relatório pode ser avaliado por um 

professor, a fim de avaliar o conhecimento obtido pelo aluno e também a sua capacidade de 

interpretação. 

7.6 RESULTADOS 

Como o resultado do desenvolvimento do projeto foi um sistema web, foi adquirido um 

domínio para que ele possa ser facilmente acessado de qualquer lugar do mundo. O link para acesso 
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ao sistema é http://www.pharmexs.com.br/WbFarmaFinal/. Este link foi utilizado para a divulgação 

do sistema para que os usuários o testassem e o avaliassem.  

Devido às férias antecipadas em função da Copa do Mundo, em algumas universidades nas 

quais o sistema seria avaliado, foi feito um levantamento com alguns mestrandos e bolsistas de 

iniciação científica das universidades UniCEUMA, UNIVALI, UNICENTRO, entre outras; que 

atuam nas áreas da saúde. Este levantamento foi feito no período de 5 de junho de 2014 a 20 de 

junho de 2014. 

Através da utilização do Google Analytics5, foi possível observar a utilização do site do 

sistema. A Figura 22 apresenta um gráfico sobre as sessões registradas durante esse período. Essas 

informações ilustram a utilização do sistema, apresentando o tempo médio de permanência no 

sistema, a quantidade de pessoas que acessaram e também o número de retornos ao site. 

   

 
Figura 22. Informações sobre o uso do site do sistema – Acessos ao site (www.pharmexs.com.br) 

No período de 5 de junho à 18 de agosto de 2014 (período de avaliação da ferramenta), 

foram registradas 217 sessões (Uma seção é o período que um usuário fica ativamente engajado no 

site), sendo que dessas, 137 foram de usuários diferentes, os quais geraram 2063 visualizações de 

                                                 
 
 
 
5 Google Analytics - http://www.google.com/analytics/ 
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página, gerando uma média de 9,51 páginas acessadas por seção com duração média de 7:22 

minutos por seção. A taxa de rejeição (visitas nas quais a pessoa sai do site na mesma da página de 

entrada, sem interagir com a página) no período foi de 25,81% e a percentagem de novas sessões 

(primeiras visitas) de 63,13%. 

Quanto às informações geográficas dos usuários, 208 sessões foram realizadas dentro do 

território nacional, 5 sessões nos Estados Unidos e 4 sessões na Inglaterra. No cenário nacional 

foram registradas 75 sessões no estado de Santa Catarina, 70 sessões no estado do Rio de Janeiro, 

40 sessões no estado do Maranhão, 12 sessões no estado do Paraná, 10 sessões no estado de São 

Paulo e 1 sessão no estado de Minas Gerais. Os acessos realizados fora do território nacionais se 

deram devido à internacionalização da ferramenta, ou seja, ela possui as páginas traduzidas para o 

inglês. 

Sobre as tecnologias utilizadas pelos usuários do sistema, 138 sessões registraram a 

utilização do navegador Chrome, 46 sessões com o Firefox, 31 sessões com o Internet Explorer e 2 

sessões com o Safari. Ainda dentro das tecnologias, 199 sessões foram registradas por 

desktops/notebooks, 17 sessões por dispositivos móveis e 1 por tablet. Esses acessos de diferentes 

plataformas e navegadores só foi possível graças a utilização de um design responsivo. 

Com a finalidade de avaliar a eficácia da ferramenta, foi feito um levantamento através de 

um questionário aos alunos que utilizaram o sistema. O questionário foi disponibilizado através de 

um menu disponível no site do sistema, porém, abrindo um link externo ao site, o que garante o 

anonimato dos respondentes. Esse questionário foi elaborado com auxílio dos especialistas e 

encontra-se disponível no APÊNDICE D. 

O sistema apresentou uma quantidade de 217 usuários diferentes que acessaram o sistema, 

porém, nem todos responderam o questionário. Foram obtidas apenas 65 respostas dos 

questionários.  

O questionário avaliado possuía três partes distintas, uma para traçar o perfil dos usuários do 

sistema, uma para avaliar a usabilidade do site e outra para avaliar a eficácia da simulação. Esse 

questionário foi elaborado com auxílio dos especialistas, os avaliaram e sugeriram as perguntas para 

o questionário. 
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Na primeira parte, a identificação do perfil, se deu identificando quais os cursos superiores 

que eram cursados (Figura 23), em qual o período o usuário estava (Figura 24), a disciplina que ele 

estava cursando (Figura 25) e se era a primeira vez que ele assistia àquela disciplina (Figura 26). 

  

Figura 23. Distribuição dos entrevistados quanto 
ao curso 

Figura 24. Distribuição dos entrevistados 
quanto ao período em que estão no curso 

  

Figura 25. Distribuição dos entrevistados quanto 
a disciplina que cursavam na hora da entrevista 

Figura 26. Distribuição dos entrevistados sobre 
ser a primeira vez que estava realizando a 
disciplina 

Sobre os cursos 82% dos respondentes falaram estar fazendo Farmácia (51 respondentes), 

6% Medicina (4 respondentes), 5% Enfermagem (3 respondentes), 3% Fisioterapia (2 

respondentes), 3% Odontologia (2 respondente), 3% Biomedicina (2 respondentes) e 2% Mestrado 

em Biologia Parasitária (1 respondente). Sobre o período em que estavam 25% dos respondentes 

(16) estavam cursando o nono período, 18% dos respondentes (12) serem formados, 18% (12) 

cursavam o décimo período, 8% (5) o oitavo período, 6% (4) o sexto período, 6% (4) o décimo 

primeiro período e 21% (12) cursavam os demais períodos. Sobre o curso, todos os que se disseram 
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formados eram o mestrandos, apenas um único respondente afirmou estar cursando uma pós-

graduação. 

Quanto à disciplina que estavam cursando, 52% dos respondentes (34) cursavam a disciplina 

de Controle Biológico de Medicamentos, 31% (20 respondentes) estavam cursando a disciplina de 

Farmacologia, 8% (5) se disseram não estar cursando nenhuma disciplina, destes, todos já eram 

formados; 3% (2) estavam na disciplina de Química Farmacêutica, 3% (2) faziam Toxicologia, 2% 

(1) cursava Imunologia e 2% (1) estava na disciplina de Bioquímica. 

Sobre ser a primeira vez realizando a disciplina, 91% (59) afirmaram ser a primeira vez e 

9% (6) afirmaram não ser a primeira vez, os quais preferiram não responder sobre o motivo de ter 

repetido. Porém, conforme apresentado pelo questionário, os mesmos usuários que disseram não 

estar cursando nenhuma disciplina, disseram também não ser a primeira vez que a fazem. 

A segunda parte do questionário possuía perguntas referentes à usabilidade do site. Nessa 

parte os usuários eram questionados sobre a navegabilidade e usabilidade do site (Figura 27), se eles 

precisaram utilizar o manual do sistema (Figura 28), se o site esclareceu alguns conceitos abstratos 

(Figura 29) e também solicitava uma avaliação quanto à satisfação ao site (Figura 30). 

  

Figura 27. Distribuição dos entrevistados quanto 
à organização do site 

Figura 28. Distribuição dos entrevistados 
quanto à necessidade da utilização do manual 
de usuário 
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Figura 29. Distribuição dos entrevistados quanto 
ao esclarecimento de alguns conceitos 
farmacodinâmicos 

Figura 30. Distribuição dos entrevistados sobre 
a satisfação com o site 

Sobre a navegabilidade e usabilidade do site do sistema, 91% dos respondentes (59) 

afirmaram que o site propiciou uma navegação dinâmica e simples, já 9% (6) afirmaram que o site 

não propiciou isto. A utilização do manual do usuário também foi avaliada e 82% (53) afirmaram 

não ter utilizado o manual nenhuma vez e 18% (12) afirmaram a necessidade da sua utilização de 

pelo menos uma vez. Segundo a definição de interface ergonômica utilizada, estes dados confirmam 

a ergonomia do sistema desenvolvido, pois a maioria dos usuários do sistema não precisou utilizar o 

manual para realizar suas tarefas. 

Sobre o esclarecimento dos conceitos farmacodinâmicos envolvidos,  98% (64) dizem ter 

esclarecido alguns conceitos e apenas 2% (1) dizem que não foi o suficiente para o esclarecimento. 

Já sobre a satisfação com o site, em uma escala de 1 a 10, o site recebeu avaliação média de 8,36 

pontos, sendo que 17% dos respondentes (11) deram nota 10, outros 29% (19) atribuíram nota 9, 

34% (22) atribuíram nota 8, 14% (9) nota 7 e 6% (4) nota 6. 

Já a terceira parte do questionário avaliava a simulação propriamente dita. Nessa parte os 

usuários eram questionados sobre: a clareza dos casos clínicos (Figura 31), as informações dos 

pacientes (Figura 32) a quantidade de drogas modeladas (Figura 33), o entendimento das cascatas 

de sinalização (Figura 34), o detalhamento dos eventos (Figura 35), o entendimento dos efeitos 

farmacodinâmicos do medicamento (Figura 36), a satisfação do usuário quanto à simulação (Figura 

37) e o quanto a simulação facilitou a redação do relatório final (Figura 38). 
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Figura 31. Distribuição dos entrevistados quanto 
à clareza dos casos clínicos 

Figura 32. Distribuição dos entrevistados 
quanto às informações dos pacientes serem 
suficientes 

  

Figura 33. Distribuição dos entrevistados quanto 
à quantidade de drogas modeladas ser suficiente 

Figura 34. Distribuição dos entrevistados 
quanto à facilitação sobre o entendimento das 
cascatas de sinalização 

  

Figura 35. Distribuição dos entrevistados quanto 
ao detalhamento dos eventos da simulação 

Figura 36. Distribuição dos entrevistados 
quanto ao entendimento dos efeitos dos 
medicamentos no organismo 
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Figura 37. Distribuição dos entrevistados quanto 
à satisfação com a simulação 

Figura 38. Distribuição dos entrevistados 
quanto à facilitação da simulação na redação 
do relatório 

O entendimento dos casos clínicos e das informações necessárias sobre os pacientes é 

essencial para que o aluno entenda o motivo dele estar realizando aquela simulação e também 

facilita o entendimento do que a simulação está tentando demonstrar. Por este motivo, os usuários 

foram questionários sobre a clareza dos casos clínicos e se as informações dos pacientes foram 

suficientes. Sobre a clareza dos casos clínicos 94% (61) dizem estarem claros e apenas 6% (4) 

afirmou que os casos clínicos não ficaram claros o suficiente. Já sobre as informações dos pacientes 

para o caso clínico, 86% (56) dizem ser suficientes e 14% (9) dizem não ser suficientes. O 

questionário não solicitava sugestões sobre outras variáveis do paciente que seria importante para a 

simulação.  

Sobre a quantidade de drogas modeladas, 91% (59) afirmaram ser suficiente para tratar o 

paciente e apenas 9% (6) dizem não ser suficiente. Já sobre a simulação auxiliar no entendimento 

sobre a sensibilização da asma e o entendimento das cascatas de sinalização, 88% (57) afirmam ter 

facilitado e apenas 12% (8) dizem não ter facilitado. 

Para facilitar o entendimento do que é simulado, o sistema possui um campo onde são 

descritos os eventos. Segundo os especialistas envolvidos, essa descrição dos eventos facilita o 

usuário no entendimento das cascatas de sinalizações envolvidas. Sendo assim, os usuários foram 

questionados sobre o detalhamento desses eventos. Nessa pergunta, 89% dos respondentes (58) 

disseram estar bem detalhados e 11% (7) dizem não estar bem detalhado. Já sobre o entendimento 

dos efeitos do medicamento no organismo, 95% (62) disseram ter facilitado e apenas 5% (3) 

disseram não ter facilitado o entendimento dos efeitos. 
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Na avaliação da satisfação com a simulação em si, 22% dos respondentes (14) deram nota 

10 (totalmente satisfeito), 28% (18) deram nota 9, outros 34% (22) respondentes atribuíram nota 8, 

outros 11% (7) deram nota 7, 5% (3) deram nota 6 e 2% (1) atribuíram nota 5. Isso mostra a 

satisfação dos usuários em relação à simulação, pois nota média obtida foi de 8,46. 

Como ao final da simulação os usuários eram convidados a relatar o que acabaram de 

observar, eles foram questionados sobre o quanto a simulação facilitou essa redação, sendo que essa 

pergunta o usuário indicaria por meio de um intervalo entre 1 (nenhuma contribuição) e 10 (suma 

importância). Nessa pergunta 18% dos respondentes (12) dizem que a simulação foi de suma 

importância para a redação, atribuindo nota máxima (nota 10), 25% (16) deram nota 9, 34% (22) 

nota 8, 12% (8) nota 7, 6% (4) atribuíram nota 6, 3% (2) atribuíram nota 5 e 2% (1) nota 4. Aqui já 

é possível observar uma grande variação nas notas recebidas, contudo, mesmo existindo notas que 

variaram entre 4 e 10, a média das notas resultou uma nota consideravelmente alta, 8,21. 

Com base nos dados obtidos através do Google Analytics e do questionário de avaliação, 

percebe-se que nem todas as pessoas que utilizaram o sistema responderam o questionário. Isso 

pode ter ocorrido devido à pressa dos usuários ao utilizar o sistema ou negligência ao responder o 

questionário, ou até mesmo a falta de interesse no uso da ferramenta.  

Porém, com base nos questionários avaliados é possível observar que mais da metade dos 

respondentes afirmam que a organização do site possibilitou uma navegação dinâmica e fácil e 

também mais da metade dos respondentes não precisaram utilizar o manual do site para entender o 

sistema. Isso demonstra que o site atendeu uma das exigências, ter boa ergonomia, sendo que para 

isso, o usuário não deveria acessar o manual de utilização. Além disso, o questionário aponta certo 

grau de satisfação dos alunos em relação à ferramenta.  



 

8  CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma ferramenta computacional inteligente 

de apoio ao ensino e experimentação de efeitos farmacodinâmicos de drogas no tratamento da asma. 

Tendo como hipótese de trabalho o uso de uma ferramenta computacional baseada em ontologia, 

sistemas especialistas e simulação voltada ao ensino e experimentação em Farmacologia é capaz de 

aumentar o entendimento das reações bioquímicas que ocorrem no organismo quando um fármaco é 

manipulado, reduzindo a abstração desses conceitos. E perguntas de pesquisa sobre o auxílio do uso 

de ontologia na organização do contexto a ser simulado, reduzindo as inconsistências do modelo; e 

sobre a redução do nível de abstração de conceitos farmacodinâmicos através do uso de ferramentas 

computacionais inteligentes. 

Para o desenvolvimento foi necessário fazer um levantamento das reais necessidades e 

dificuldades encontradas pelos alunos de Farmacologia quanto à existência e conhecimento de 

ferramentas que os auxiliem no ensino/aprendizagem desta disciplina. Este levantamento revelou a 

falta de ferramentas computacionais, imagens, vídeos e tutoriais no auxílio do aprendizado. Além 

disso, grande parte dos estudantes apontam a busca de ferramentas através da internet, o que 

influenciou na arquitetura da solução desenvolvida nesse trabalho. 

Para que o desenvolvimento de um projeto tenha estabelecido o processo e as técnicas de 

desenvolvimento, foi necessário fazer um estudo sobre os métodos utilizados para o 

desenvolvimento de sistemas inteligentes, os quais apontaram uma falta em métodos de 

desenvolvimento de sistemas inteligentes voltados à área da educação e foco em conceitos 

abstratos. Com isso, foi proposto um método de desenvolvimento com esse enfoque. 

Com o objetivo de aproximar a simulação ao mundo real, foi utilizada uma ontologia, a qual 

descreve a parte de interesse da área objetivo. Antes mesmo de utilizar a ontologia, foi feito um 

estudo com a finalidade de definir qual a melhor ontologia a ser utilizada. Nessa pesquisa foram 

estudadas diversas ontologias e métodos de classificação, destacando-se principalmente o método 

de classificação ATC. A escolha da ontologia foi auxiliada pelos especialistas. 

Devido a ATC se tratar especificamente de um método de classificação, foi feita uma busca 

sobre bases de dados que a possuem como referência, sendo encontrada a DrugBank. A DrugBank é 

uma base de dados de drogas e apresenta desde sua classificação ATC, até a farmacocinética e a 
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farmacodinâmica da droga. Sendo assim, esta base de dados é utilizada no sistema para fornecer 

informações importantes ao sistema, como as doses diárias para cada medicamento.  

Através das necessidades levantadas pelos estudantes, o método de desenvolvimento 

proposto e a ontologia a ser seguida definida, foi iniciado o desenvolvimento do sistema, o qual 

apresentou diversos desafios. Tanto desafios de funcionamento de bibliotecas, até desafios para o 

funcionamento do sistema web. 

Devido aos problemas encontrados na integração da shell CLIPS com o PHP, foi necessário 

alterar a linguagem de programação do sistema para Java, pois facilitaria a integração com a shell, 

pois outros trabalhos já haviam utilizado a CLIPSJNI. 

Além da migração para o desenvolvimento utilizando Java, a biblioteca CLIPSJNI funciona 

apenas na arquitetura 32 bits e apenas em Windows. Em Linux era necessário recompilar a 

biblioteca, o que apresentava diversos problemas de compilação. Para o desenvolvimento foi 

necessário criar uma máquina virtual com Windows XP de 32 bits, a qual também foi utilizada 

como servidor web enquanto era criado o domínio e a definição de um servidor definitivo para a 

ferramenta. 

Devido à vários problemas com a internet onde a máquina virtual estava hospedada, foi 

necessário enviar o servidor para a nuvem, sendo essa, uma máquina virtual na Amazon.com. Além 

disso, para facilitar o acesso ao sistema, foi registrado o domínio pharmexs.com.br, o qual direciona 

para o servidor web, oferecendo também uma melhor disponibilidade do serviço. 

Com o sistema desenvolvido e disponível na internet, ele foi avaliado por mestrandos e 

bolsistas de iniciação científica de diferentes universidades do país (CEUMA, UNIVALI, FMSA, 

UNICENTRO, entre outras). 

No período de 05 de junho de 2014 a 18 de agosto de 2014 (período de avaliação da 

ferramenta), o Google Analytics registrou um total de 217 sessões, sendo que, dentro desse período, 

apenas 113 foram usuários únicos, o restante foram revisitas ao site. Pelo sistema possuir poucas 

telas e a simulação não levar mais de 3 minutos para ser executada e apresentada, o tempo médio de 

permanência dos usuários no site foi de 7:22 minutos, consumindo em média 9,51 páginas por 

seção. Isso significa que os usuários navegaram em diferentes janelas do sistema, não focaram 

apenas na simulação. 
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Mesmo possuindo um total de 113 novos usuários no período, apenas 65 responderam um 

questionário criado para avaliação do sistema. A grande diferença entre visitantes do site e usuários 

que responderam o questionário pode ter ocorrido devido à pressa dos usuários em testar o sistema, 

esquecimento do questionário, desinteresse pela ferramenta ou apresentação da ferramenta para 

pessoas que não são da área da saúde. 

Avaliando os resultados obtidos através das respostas dos questionários, é possível observar 

que 88% dos respondentes afirmaram que a simulação sobre a sensibilização da asma facilitou o 

entendimento das cascatas de sinalização, as quais possuem conceitos muito abstratos e difíceis de 

serem visualizados. 

Além disso, quando questionados sobre a satisfação com a simulação, os respondentes 

deram uma nota média de 8,46 entre 10 pontos, uma nota consideravelmente alta, levando em 

consideração o intervalo de notas possíveis (1 a 10). Já sobre a satisfação com o site em geral, a 

nota média obtida foi de 8,36 pontos, a qual também auxilia na comprovação de que os usuários 

tiveram uma boa aceitação da ferramenta desenvolvida. 

Os dados obtidos auxiliam na comprovação da hipótese do trabalho, de que o uso de uma 

ferramenta computacional baseada em ontologia, sistemas especialistas e simulação para ensino e 

experimentação em Farmacologia é capaz de aumentar o entendimento das reações bioquímicas que 

ocorrem no organismo quando um fármaco é manipulado, reduzindo assim a abstração dos 

conceitos envolvidos; e também uma das perguntas de pesquisa, que indagava sobre o uso de 

ferramentas computacionais inteligentes eram capazes de reduzir a abstração de certos conceitos.  

Porém, não se pode comprovar categoricamente a hipótese pois os dados coletados se tratam 

apenas da opinião de voluntários, estes podem acabar se constituindo de um grupo de indivíduos 

que não caracterizam a opinião de todos os estudantes da área da saúde. É interessante realizar mais 

testes estatísticos para a comprovação dessa hipótese. Barbetta, Reis e Bornia (2010) apresentam 

alguns testes que podem ser realizados. 

Já a pergunta de pesquisa sobre o uso de ontologia na organização do contexto a ser 

simulado, buscando reduzir as inconsistências do modelo, ela pode ser respondida de forma 

afirmativa, pois a ontologia serviu não apenas para auxiliar nas discussões e alinhamento do 

conhecimento dos especialistas e dos desenvolvedores, mas para tornar a ferramenta facilmente 
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adaptativa. Como a ferramenta utiliza as informações presentes na ontologia, caso essas 

informações sejam alteradas, o sistema não necessitaria de uma alteração muito brusca.  

Sobre a redução das inconsistências do modelo, como toda a base de conhecimento foi 

montada sobre a ontologia, caso a ontologia possua inconsistências, ela será passada ao sistema. 

Porém, como a ontologia aqui utilizada se trata de um método de classificação amplamente 

utilizado em diversas partes do mundo, acredita-se que ela não possua essas inconsistências.  

8.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

O sistema desenvolvido possui contribuições na área de Farmacologia, pois foi criada uma 

ferramenta voltada ao ensino dessa disciplina; e, principalmente, contribuições na área da 

Computação, a qual é o objetivo desse trabalho. 

Recentemente passaram-se a utilizar ontologias no desenvolvimento de simuladores, 

destarte, esse trabalho visou encontrar um objetivo da utilização de ontologia dentro desse contexto, 

pois pode ser utilizada para reduzir as inconsistências dos modelos de simulação e alinhar o 

conhecimento dos desenvolvedores com os especialistas de diversas áreas do conhecimento, além 

de permitir uma boa adaptabilidade do sistema desenvolvido com futuras alterações. 

Quando é iniciado o desenvolvimento de qualquer projeto, é feita uma pesquisa para 

identificar qual metodologia pode ser utilizada. Como não foram encontradas metodologias de 

desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento voltadas ao ensino, outra contribuição 

deste trabalho está na metodologia adotada. Essa metodologia contempla desde a utilização de uma 

ontologia para alinhamento do conhecimento dos especialistas e dos desenvolvedores até a 

modelagem do sistema. 

O encadeamento de regras criado também pode ser considerada uma contribuição do 

trabalho, pois exigiu muita pesquisa sobre a farmacodinâmica de diferentes medicamentos.Outra 

contribuição está no desenvolvimento do sistema em si, pois ele viabiliza o desenvolvimento de 

diversos outros projetos interdisciplinares que exigem conhecimento tanto computacional quanto 

farmacológico, além de ter utilizado uma arquitetura na qual é possível trocar o sistema inteligente e 

testar diferentes técnicas de inteligência artificial. 
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8.2 TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros, existem diversas melhorias e evolução que podem ser empregadas 

na ferramenta. A seguir são apresentadas algumas sugestões de trabalhos futuros: 

• modelar mais medicamentos para ampliar a gama de possibilidades e opções de escolha 

do usuário; 

• modelar diferentes problemas a serem tratados, pois atualmente o sistema possui apenas 

modelo para o tratamento da asma, dessa forma é interessante a ampliação para outros 

problemas de saúde; 

• modelar a farmacocinética dos medicamentos, simulando como o medicamento está 

sendo absorvido, transportado, transformado e excretado pelo corpo; 

• simular a ligação do fármaco ao seu receptor, evidenciando as ligações químicas que 

ocorrem;  

• desenvolver animações tridimensionais para facilitar ainda mais a visualização do 

usuário; e 

• realizar testes estatísticos com mais turmas, utilizando diferentes métodos estatísticos 

para avaliar o experimento, como os propostos por Barbetta, Reis e Bornia (2010).  
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APÊNDICE A -  Documentos gerados 

Nesse Apêndice são apresentados os documentos gerados durante o desenvolvimento desse 

trabalho. Os documentos foram gerados como artefatos da metodologia utilizada. 

A.1 -  Planilha de problemas e oportunidades (PO-1) 

O documento com a planilha de problemas e oportunidades tem objetivo de identificar a 

viabilidade técnica do trabalho a ser desenvolvido. A Tabela 25 apresenta os problemas, 

oportunidades e soluções levantados com base nas respostas obtidas do questionário aplicado com o 

intuito de conhecer o público-alvo e em reuniões com os especialistas da área. É possível observar 

que em praticamente todos os problemas levantados, a utilização de um sistema computacional 

auxiliaria de alguma maneira a resolução daquele problema, seja através de simulação, ou através 

de dicionários e glossários, sendo que para este trabalho, foi optado pelo desenvolvimento de um 

simulador. 

Tabela 25 - Planilha de problemas e oportunidades (PO-1) 

Problemas e Oportunidades Soluções 

Linguagem complicada 
− Utilizar linguagem menos formal 

− Criar um dicionário de termos 

Conceitos abstratos 

− Tentar representar com analogias do mundo real 

− Simular computacionalmente os eventos 

− Criar vídeos demonstrativos 

Falta de exemplos práticos 

− Tentar exemplificar com analogias do mundo 

real 

− Criar um sistema computacional de exemplos 

Conceitos difíceis de visualizar no mundo 

real 

− Utilizar animações 

− Utilizar vídeos 

− Simular 
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A.2 -  Planilha de aspectos a considerar (VA-1) 

A planilha de aspectos a considerar é utilizada para identificar como são as técnicas 

utilizadas. A Tabela 26 apresenta os aspectos a considerar antes do desenvolvimento do sistema. É 

possível observar que são utilizados poucos métodos no ensino de farmacologia, e geralmente os 

alunos possuem dificuldades em quase todos eles, seja dificuldade de entendimento dos conceitos, 

ou até mesmo por utilizar outros idiomas. 

Tabela 26 - Planilha de aspectos a considerar (VA-1) 

Método atual Área do conhecimento Conhecimento da necessidade do aluno 

Aula teórica Farmacologia 
Linguagem complicada 

Conceitos abstratos 

Vídeos da internet Farmacologia Dificuldade com outros idiomas 

Ilustrações de livros Farmacologia Dificuldade de entendimento 
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A.3 -  Documento de especificação e requisitos da ontologia (ORSD) 

O documento de especificação e requisitos da ontologia é descrito antes de se ter a ontologia 

a ser utilizada. Com base nele será tomada a decisão sobre qual ontologia deve ser utilizada e o que 

a ontologia deve possuir.  

1. Propósito da ontologia 

Auxiliar na aquisição e alinhamento do conhecimento entre o desenvolvedor e o 

especialista 

Possuir informações sobre a dosagem e o local de ação do medicamento. 

2. Escopo da ontologia 

Ontologia voltada à Farmacologia. 

3. Nível de formalidade da ontologia 

Não necessita estar descrita em alguma linguagem de descrição de ontologia. Pode estar 

representada em um esqueleto taxonômico. 

Deve-se optar por uma ontologia que possua uma base de dados para ser integrada. 

4. Usuários alvo da ontologia 

Os usuários dessa ontologia serão os especialistas, para delimitar o escopo do projeto; os 

desenvolvedores, para servir como base para o alinhamento do conhecimento do 

especialista; o simulador, que deve utilizar alguns conceitos presentes na ontologia. 

5. Requisitos da ontologia 

A ontologia deve possuir informações sobre drogas, seus alvos de atuação, a área de 

conhecimento envolvida deve ser a farmacologia, deve possuir uma ferramenta de 

consulta, deve possuir algum arquivo para acessá-la. 
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APÊNDICE B -  Protótipos de telas do sistema 

Este Apêndice apresenta uma prototipagem das telas do sistema. Cada uma das figuras a 

seguir, representa uma das telas que serão implementadas. 

 
Figura 39. Tela inicial – login. 

 
Figura 40. Tela de apresentação de usuário logado – Username: aluno. 
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Figura 41. Tela de cadastro de usuário – privilégio de professor. 

 
Figura 42. Tela de manutenção de caso clínico - Escolha do caso – privilégio de professor. 
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Figura 43. Tela de manutenção de caso clínico - Descrição do caso – privilégio de professor. 

 
Figura 44. Tela de manutenção de caso clínico - Entrada de dados do paciente – privilégio de 
professor. 
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Figura 45. Tela de visualização de relatórios por aluno – privilégio de professor. 

 
Figura 46. Tela inicial para escolha de qual caso clínico se deseja fazer uma simulação – privilégio 
tanto do professor, quanto do aluno. 
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Figura 47. Tela de apresentação do caso clínico para a simulação – privilégio tanto do professor, 
quanto do aluno. 

 
Figura 48. Tela para preenchimento das informações do paciente para a simulação – privilégio tanto do 
professor, quanto do aluno. 
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Figura 49. Tela de escolha da droga para administração na simulação – privilégio tanto do professor, 
quanto do aluno. 

 
Figura 50. Tela de animação da simulação – privilégio tanto do professor, quanto do aluno. 
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Figura 51. Tela para gerar relatórios após a simulação – privilégio tanto do professor, quanto do aluno. 

 
Figura 52. Tela para consulta sobre drogas – privilégio tanto do professor, quanto do aluno. 
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Figura 53. Tela menu Sobre – privilégio tanto do professor, quanto do aluno. 



 

APÊNDICE C -  Árvore de pré-simulação e Fluxo de informações 

Neste Apêndice é apresentada a árvore de pré-simulação e o fluxo de informações de cada 

um dos medicamentos modelados. A Figura 54 apresenta a árvore de pré-simulação, devido ao seu 

tamanho e o fato de muitos dados se replicarem, os nós da mesma cor possuem os mesmos nós 

inferiores. Já as demais figuras, apresentam o fluxo de informações dos medicamentos modelados e 

de como ocorre a sensibilização da asma. 

 
Figura 54. Árvore de pré-simulação 
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Figura 55. Fluxo de informações para a sensibilização da asma. 

 
Figura 56. Fluxo de informações da Budesonida - Glicocorticóide 
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Figura 57. Fluxo de informações da Prednisolona - Glicocorticóide 

 
Figura 58. Fluxo de informações do Omalizumabe - Anti-IgE 
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Figura 59. Fluxo de informações do Salbutamol - Broncodilatador 



 

APÊNDICE D -  Questionários de avaliação 

O primeiro questionário (Figura 60) aplicado foi para identificar as necessidades do público-

alvo e foi montado junto com um especialista da área, o qual disponibilizou um horário durante suas 

aulas para a aplicação desse questionário. Este questionário foi aplicado de forma impressa.  

Sexo: 
   ( ) Masculino 
   ( ) Feminino 
 
Idade: ___  
Curso: ____________________  
Disciplina: _________________ 
 
É a primeira vez que faz a disciplina?  
   Sim ( ) 
   Não ( )  
 
Se você já fez esta matéria antes, qual o motivo:  
   ( ) Reprovei por falta  
   ( ) Desisti por dificuldade de acompanhar o conteúdo  
   ( ) Desisti por motivos pessoais  
   ( ) Não desisti, mas reprovei por nota  
 
Assinale com um x nos itens que você considera como responsáveis pelo seu aprendizado na 
disciplina:  
   ( ) Linguagem complicada.  
   ( ) Conceitos muito abstratos, que você não consegue imaginar;  
   ( ) Conceitos difíceis de serem visualizados no mundo real;  
   ( ) Falta de exemplos práticos;  
   ( ) Falta de alternativas de auxilio aprendizagem como por exemplo, ambientes computacionais.  
 
Você utiliza algum tipo de software que lhe auxilia no aprendizado da matéria?  
   Sim ( ) 
   Não ( )  
Caso sim, qual? ________________________  
 
Você acha válido ter softwares educativos para lhe auxiliar no aprendizado?  
   Sim ( ) 
   Não ( ) 
 

Figura 60. Questionário 1 - Conhecendo as necessidades do público-alvo 
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Já o segundo questionário (Figura 61) foi mais elaborado, pois a ideia era avaliar a eficácia 

da ferramenta. Este questionário também foi elaborado e avaliado junto com os especialistas. 

Porém, este estava disponível em um menu no site do sistema para os usuários responderem. Ele 

também está disponível no link: http://goo.gl/EtxER8. 

Pesquisa de satisfação do PharmExS 
 
O PharmExS foi desenvolvido como projeto de mestrado do programa de pós-graduação 
Mestrado em Computação Aplicada da Universidade do Vale do Itajaí. Este questionário tem a 
finalidade de validar as hipóteses do trabalho, de que foi possível reduzir a abstração de conceitos 
farmacodinâmicos através do uso de simulação. 
 
Este questionário tem uma duração de aproximadamente 5 minutos e exige que você já tenha 
utilizado o PharmExS antes. Não é necessário se identificar nesse questionário, as questões são 
apenas para classificação por grupos de estudo. 
 
Este questionário está autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIVALI sob o parecer 
número 76890 da Plataforma Brasil. 
 
Agradeço a sua atenção. 
 
Perfil dos respondentes 
Estas questões servirão para traçar um perfil dos usuários do sistema. 
 
Qual seu curso? 
   ( ) Farmácia 
   ( ) Medicina 
   ( ) Biomedicina 
   ( ) Odontologia 
   ( ) Enfermagem 
   ( ) Fisioterapia 
 
Qual período? 
Insira apenas o número do período. Caso já tenha concluído a graduação, insira "Formado" 
______________ 
 
Qual disciplina está cursando? 
   ( ) Farmacologia 
   ( ) Bioquímica 
   ( ) Química orgânica 
Outra: _____________________ 
 
É a primeira vez que faz a disciplina? 
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
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Se você já fez esta matéria antes, qual o motivo? 
   ( ) Desistência por dificuldade em acompanhar o conteúdo 
   ( ) Desistência por motivos pessoais 
   ( ) Reprovação por falta 
   ( ) Reprovação por nota 
 
Sobre o site 
Questões pertinentes à utilização do site em si. 
 
Você considera que a organização do site propiciam uma navegação dinâmica e fácil? 
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
Você precisou acessar o manual para a utilização do site? 
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
Caso tenha utilizado o manual, precisou utilizá-lo quantas vezes?  
______ 
 
O site esclareceu alguns conceitos sobre a farmacodinâmica dos medicamentos? 
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
Em uma escala de 1 a 10, qual sua satisfação com o site? 1: Totalmente Insatisfeito 10: 
Totalmente Satisfeito 
______ 
 
Sobre a simulação 
Questões referentes à simulação apresentada no site. 
 
Os casos clínicos estavam claros? 
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
As informações do paciente foram suficientes para entendimento da simulação? 
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
As droga modeladas foram suficientes?  
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
 
A simulação sobre a sensibilização da asma facilitou o entendimento das cascatas de sinalização?  
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
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A descrição dos eventos da simulação, foram bem detalhados? 
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
Através da simulação, foi mais fácil entender os efeitos dos medicamentos no organismo 
humano?  
   ( ) Sim 
   ( ) Não 
 
Em uma escala de 1 a 10, avalie o quão satisfeito você ficou com a simulação. 1: Totalmente 
Insatisfeito, 10: Totalmente Satisfeito 
______ 
 
Em uma escala de 1 a 10, avalie o quanto a simulação facilitou a redação do seu relatório. 1: Não 
facilitou nada, 10: De suma importância 
_______ 
 

Figura 61. Questionário 2 - Avaliação da ferramenta 

 


