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1. Objetivos

Processos computacionais que podem auxiliar
na extração e análise de conhecimento, como o
de Descoberta de Conhecimento em Bases de
Dados (DCBD), necessitam que os dados este-
jam no formato atributo-valor [1]. Neste trabalho
é proposta uma melhoria na metodologia para
o mapeamento de Laudos Médicos (LM) para
uma Base de Dados (BD) estruturada apresen-
tada em [2], bem como um estudo de caso dessa
metodologia proposta.

2. Material e Métodos

Para a realização deste trabalho foram uti-
lizados 610 LMs de Endoscopia Digestiva
Alta (EDA) contendo informações relacionadas
ao estômago, as quais foram mapeadas para
uma BD estruturada utilizando a metodologia
composta por duas fases. Na primeira fase é
construı́do um dicionário do domı́nio do conhe-
cimento por meio de reuniões com os especialis-
tas com o auxı́lio de um arquivo de padronização
e de um Conjunto de Frases Únicas (CFU) ge-
rado a partir de todas as frases contidas nos
LMs. A estrutura do dicionário consiste em lo-
cais e caracterı́sticas associadas a esses locais.
Neste trabalho foi incluı́do o nı́vel de subcaracte-
rı́sticas, possibilitando uma descrição mais de-
talhada das caracterı́sticas que compõem os lo-
cais. Na segunda fase, com base no dicionário
definido na fase anterior, é realizado o mapea-
mento das informações extraindo os atributos
e seus valores por meio de um novo algoritmo
adequado ao aumento do nı́vel de detalhamento
dos atributos. Desse modo, cada atributo da BD
pode ser formado pela relação local e caracterı́s-
tica ou local, caracterı́stica e subcaracterı́stica.

3. Resultados e Discussão

O CFU extraı́do a partir dos 610 LMs repre-
sentou 4,91% do total de 5213 frases origi-
nais, verificando uniformidade na descrição dos
LMs. A BD foi composta por 1081 atributos,
incluindo a definição de atributos estabelecidos
como importantes pelos especialistas e que não
foram encontrados nesses 610 LMs. O algo-
ritmo utilizado para o mapeamento foi adequa-
do ao aumento do nı́vel de detalhamento das
informações, permitindo em conjunto com o di-
cionário construı́do, que todas as informações
descritas corretamente fossem mapeadas inte-
gralmente para a BD.

4. Conclusões

Neste trabalho, foi proposta uma melhoria na es-
trutura do dicionário e no algoritmo de preenchi-
mento da BD. O dicionário definido poderá ser
usado para mapear novos conjuntos de LMs
com informações mais detalhadas, acelerando o
processo de mapeamento e evitando a subjetivi-
dade do preenchimento manual da BD.
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