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As instituições de saúde operam em ambientes com grandes volumes de informações, gerando milhares de registros 
por segundo desde uma simples consulta, a exames complexos. Os profissionais de saúde usam o registro do 
paciente para registrar dados do estado físico e mental dos pacientes e apoiar a comunicação entre eles. O 
desenvolvimento da tecnologia da informação torna esse registro eletrônico e conhecido como prontuário eletrônico 
do paciente (PEP). A continuidade dos cuidados aos indivíduos depende de tais registros. Assim, a continuidade do 
atendimento tanto para mulheres quanto para recém-nascidos deve agrupar registros de cuidados de saúde 
prestados durante o pré-natal, intraparto e pós-parto. Em relação ao Sistema Único de Saúde, um cuidado pode ser 
prestado dentro de uma pluralidade de instituições de saúde, localizadas em diferentes locais geográficos ou 
jurisdições políticas. Observa-se uma fragmentação na informação dos PEPs em vários sistemas de informação, com 
padronização semântica mínima entre eles. Tal fragmentação com lacunas de padronização semântica dificulta a 
troca de dados entre os sistemas, exigindo maior esforço para unificar os dados de PEP e assim promover a 
continuidade da saúde para a mãe e a criança. A promoção da troca de dados entre PEPs depende de uma solução 
semântica capaz de representar este domínio do conhecimento sem ambiguidade. Para superar a falta de 
interoperabilidade semântica, observamos várias iniciativas em torno de ontologias, devido à sua capacidade de 
representar o conhecimento. As investigações sobre ontologias como ferramenta de representação e organização do 
conhecimento ganham espaço no campo da Ciência da Informação. Mas ainda não está claro qual a contribuição das 
ontologias na interoperabilidade, principalmente considerando as diferentes abordagens existentes. Desta forma, 
buscando preencher lacunas sobre o papel e as possibilidades oferecidas pelas ontologias na representação 
semântica de um domínio do conhecimento na promoção da interoperabilidade, o objetivo geral deste estudo é 
demonstrar uma alternativa para a interoperabilidade semântica entre os sistemas de informação usando uma 
representação do domínio obstétrico e neonatal do conhecimento por meio da abordagem do realismo ontológico. 
Esta tese apresenta uma pesquisa qualitativa aplicada e exploratória, envolvendo um estudo de caso que investiga a 
lacuna semântica de troca de dados no campo médico e as possibilidades de ontologias formais que promovem a 
interoperabilidade em tais trocas de dados. Durante a fase exploratória, estudamos o domínio obstétrico e neonatal e 
determinamos a metodologia para construir a ontologia alvo. Na fase empírica, construímos a ontologia do domínio 
obstétrico e neonatal e a validamos identificando a possibilidade de interoperabilidade. Busca-se oferecer um cenário 
simples para o uso da ontologia na resolução de problemas de interoperabilidade semântica entre sistemas de 
informação. 
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