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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

Terminologia

Ciência da Informação (características interdisciplinar)

Ciências da Saúde Linguística Aplicada

Prontuários Eletrônico de Paciente

Abreviações médicas

Terminologia

Informação para Saúde Documentação Sanitária



1.2 JUSTIFICATIVA 

Resulta das discussões realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa “O uso de
siglas e abreviaturas para a representação e compartilhamento de

Abordagens teóricas e metodológicas que favoreçam a interdisciplinaridade

siglas e abreviaturas para a representação e compartilhamento de
conhecimentos registrados em prontuários do paciente” da Universidade
Federal do Ceará. Projeto de Pesquisa financiado pelo Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq).

No Brasil, está vinculado à linha de 
pesquisa Memória, Organização, Acesso 

e Uso da Informação do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação 

da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB)

Na Espanha, está vinculado ao seguinte
projeto do Ministério

Espanhol: Alfabetización em la salut: 

analisis de la calidad y adecuación de los 

informes de alta hostitalaria com

heramientas informáticas para acerca la 

información al paciente.



1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

De que modo a terminologia pode contribuir para a
estruturação de metadados referentes às abreviações e
símbolos utilizados na redação dos resumos de alta, dos
prontuários do paciente, em hospitais clínicos do Brasil eprontuários do paciente, em hospitais clínicos do Brasil e
da Espanha na perspectiva da representação e
recuperação da informação?



1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Investigar as contribuições e implicações da
terminologia referente a abreviações e símbolosterminologia referente a abreviações e símbolos
utilizados na redação dos resumos de alta, dos
prontuários do paciente, em hospitais clínicos do
Brasil e da Espanha visando à estruturação de
metadados para a representação e recuperação da
informação.



1.3.2 Objetivos Específicos
Mapear as abreviaturas, siglas, acrônimos e símbolos
utilizados na redação dos resumos de alta, registradas em
prontuários do paciente;

Verificar a incidência e os tipos de abreviações e símbolos nos
resumos de alta, presentes nos prontuários do paciente;

Cotejar o resultado do mapeamento das abreviaturas, siglas,
acrônimos e símbolos, junto às fontes terminológicas de
referências especializadas em saúde, para a validação das
unidades terminológicas padronizadas;

Planejar uma plataforma eletrônica especializada com as
abreviaturas, siglas, acrônimos e símbolos visando um
trabalho de forma colaborativa para padronização desses
metadados em uma wiki no contexto da saúde;



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Estudo de caso 
múltiplos 

comparativo

Abordagem Abordagem 
funcionalista

Pesquisa 
exploratória

abordagem 
qualitativa e 
quantitativa

Análise de 
Conteúdo



Para trabalhar os dados será utilizada a análise de conteúdo
(BARDIN, 2006), no qual serão estabelecidos as categorias
temáticas. Serão analisados e contrastados os resumos de alta
dos prontuários de hospitais clínicos, como podemos verificar
abaixo:





Tratamento dos resumos de alta
Etapa 1

CORPUS ELETRÔNICO

1. Processamento
� Edição automática dos resumos de alta
� Processamento linguístico� Processamento linguístico
� Indexação
� Obtenção dos CATs
� Análise dos CATs
� Incorporação a base de datos







EDIÇÃO AUTOMÁTICA DOS RESUMOS DE ALTA

Situarse en el directorio del informa a editar y ejecutar para cada uno de ellos: 
filtroIM2.pl –im iaHC_XX_28112514.txt
Ejemplo: iaHC_HP_28254464.txt
Abrir ventana de MS-DOS en el directorio donde están los ficheros
(P:\IULA\CORPUS_Infomes_medics\ FabianaES\...) y ejecutar:

P:\IULA\CORPUS_Infomes_medics\FabianaES\HP>perl ..\filtraIM2.pl -im

Produce el fichero: iaHC_HP_28254464_e.txt

P:\IULA\CORPUS_Infomes_medics\FabianaES\HP>perl ..\filtraIM2.pl -im
<informeMédico>. Ejemplo: perl ..\filtraIM2.pl -im iaHC_HP_28254464.txt

Motivo de consulta / Motiu de consulta 2 lÝneas
Antecedentes e historia previa / Antecedents i hist‗ria prÞvia 32 lÝneas
Proceso actual / ProcÚs actual 4 lÝneas
Exploraci¾n fÝsica / Exploraci¾ fÝsica 8 lÝneas
RadiologÝa / Radiologia 4 lÝneas
Evoluci¾n / Evoluci¾ 41 lÝneas



PROCESSAMENTO LINGUÍSTICO 

Comprobar que el texto esté codificado en iso-8859-1 (información en la líneas de
estado de EditPlus o de NotePad++
perl P:\iula\corpus\utils\preproceso\hector.pl -inputtext iaHC_XX_28112514_e.txt -
outputtext iaHC_XX_28112514_e.vrt -language es -annotationformat IULACT -
keeptags -inputmimetype iso-8859-1 -outputmimetype iso-8859-1

perl P:\iula\corpus\utils\preproceso\hector.pl -inputtext

Este proceso analiza lingüísticamente el fichero entrada (en este
iaHC_XX_28112514_e.txt) y genera el fichero iaHC_XX_28112514_e.vrt.

perl P:\iula\corpus\utils\preproceso\hector.pl -inputtext
iaHC_XX_28112514_e.txt -outputtext
iaHC_XX_28112514_e.vrt -language es   -
annotationformat IULACT   -keeptags -inputmimetype
iso-8859-1 -outputmimetype iso-8859-1







INDEXAÇÃO

Abrir ventana de MS-DOS en el directorio donde están los ficheros
(P:\IULA\CORPUS_Infomes_medics\ FabianaES\...) y ejecutar:

P:\IULA\CORPUS\UTILS\indexSGMLplus.pl –i iaHC_XX_28112514_e.vrt -o 
iaHC_XX_28112514_e.5dx



OBTENÇÃO DOS CATS
perl filtroCatMCR.pl    -lang es    -nomAll -catsOnly -prep de       -DocNoCtBaseDir "./"     -i 
iaHC_XX_28112514_e.vrt   -o iaHC_XX_28112514_e 
Este proceso debe generar un directorio con el nombre del documento. Dentro de este directorio 
debería haber creado también estos ficheros:
iaHC_XX_28112514_e_N.dat
iaHC_XX_28112514_e_NJ.dat
iaHC_XX_28112514_e_NPN.dat
iaHC_XX_28112514_e_PATS.dat
iaHC_XX_28112514_e_catslist.cats
iaHC_XX_28112514_e.trm

ANÁLISE DOS CATS

perl P:\IULA\CORPUS\UTILS\Wikipedia\exploraWPenAPyPP_5.pl   -lang es     -lmincat 2               -
dominio "biología" -dominio farmacia -dominio medicina -indir "./iaHC_HP_28112514_e"          -doc
iaHC_HP_28112514_e
Este proceso debe generar en el directorio creado en la etapa anterior estos ficheros:
iaHC_XX_28112514_e_BioFarMed_WP.dat
iaHC_XX_28112514_e_BioFarMed_result.txt
iaHC_XX_28112514_e.log

INCORPORAÇÃO A BASE DE DATOS

perl guardaResultWP2DB.pl -user vivaldi -accion insertar   -lang es   -dominio medicina  -devBD -
indir C:\Users\U1480\Dropbox\YATE\YateMCR -doc iaHC_HP_28112514_e 























Tratamento dos resumos de alta
Etapa 2

CORPUS ELETRÔNICO

2. Busca nos textos processados
� Contar ponteciais siglas 
� Mostrar linha com ponteciais siglas � Mostrar linha com ponteciais siglas 
� Mostrar todas as ponteciais siglas em todos os ficheiros

processados



CONTAR PONTECIAIS SIGLAS

perl -nle "$count += () = /^[0-9]+\tTOK\t[A-Z]{1,3}\t/g; END {print 
$count}" iaHC_HP_28283015_e.vrt

MOSTRAR LINHA COM PONTECIAIS SIGLAS 

P:\IULA\CORPUS_Infomes_medics\FabianaES\HP>perl -nle "print if 
(/^[0-9]+\tTOK\t[A-Z]{1,3}\t/); " iaHC_HP_28283015_e.vrt(/^[0-9]+\tTOK\t[A-Z]{1,3}\t/); " iaHC_HP_28283015_e.vrt

MOSTRAR TODAS AS PONTECIAIS SIGLAS EM TODOS OS FICHEIROS 
PROCESSADOS

perl -wE "@ARGV = glob '*.vrt'; while (<>) { say  $1 if /^[0-9]+\tTOK\t([A-
Z]{1,3})\t/ }"



SÍNTESE DO TRATAMENTO DOS DADOS

MAPEAMENTOS DAS 
ABREVIAÇÕES E 
SIMBOLOS

CONTEJAMENTO COM FONTES 

CLASSIFICAÇÃO DAS ABREVIAÇÕES NO TRABALHO:

SIGLAS (PRÓPRIAS E MISTAS)

ABREVIATURAS

SÍMBOLOS

PLANEJAR UMA PLATAFORMA
ELETRÔNICA ESPECIALIZADA
COLABORATIVA PARA
PADRONIZAÇÃO DOS
METADADOS EM UMA WIKI
NO CONTEXTO DA SAÚDE

VERIFICAR A INCIDÊNCIA DE 
ABREVIAÇÕES E SÍMBOLOS NOS 
RESUMOS DE ALTA

DISPONIBILIZAR RESULTADO COM 
ACESSO LIVRE

CONTEJAMENTO COM FONTES 
TERMILOLÓGICAS DE SAÚDE



Fontes terminológicas de referências 
especializadas em saúde (abreviações)

Dicionário de 
Siglas Médicas -

Barbanti

COSNAUTAS
(Glossário) SEDOM 

(DICIONÁRIO)
LISTA IMPRESSAS DAS 
SILGAS USADAS NOS 

HOSPITAIS



�No que diz respeito à pesquisa aplicada, exploraremos as
ferramentas tecnológicas existentes que possibilitam, entre
outras coisas, a construção de bases de dados das
abreviações e símbolos, a exemplo da plataforma Wiki, criada
mediante software que permite desenho de mapas

O planejamento da plataforma:

mediante software que permite desenho de mapas
conceituais e ontologia em plataforma Wiki, como a
Wikimedia.
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