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1 RESUMO 

Atualmente, existem inúmeras estratégias adotadas como recursos na 

assistência em saúde. Como valiosas ferramentas destacam-se as propostas 

vinculadas ao Programa Nacional de Telessaúde, 

Considerando que diversos temas são abordados em pesquisas que 

envolvem este Programa, entre eles a Teleducação, é relevante o desenvolvimento 

de um material educacional e virtual, a fim de proporcionar informação e capacitação 

de forma agradável e interativa entre pais e profissionais da saúde, sobre o 

desenvolvimento da criança sob a ótica de um profissional da terapia ocupacional. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Em meio aos grandes desafios da computação está o de se desenvolver 

meios para tornar a comunicação homem-máquina mais natural e intuitiva. Dentre os 

diversos artifícios aplicados no estudo da Inteligência Artificial estão os Chatterbots, 

que são programas desenvolvidos para simular uma conversa através da troca de 

mensagens de texto num formato de bate-papo virtual (COMARELLA; CAFÉ, 2008). 

 

3 OBJETIVOS 

Modelar e desenvolver um sistema de Processamento de Linguagem Natural 

(Chatterbots) em AIML, para auxiliar na prática terapêutica ocupacional no âmbito 

hospitalar, mediante a interação entre familiares e profissionais da área com um 

ambiente virtual. 

 

4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho estão sendo utilizados os softwares 

NetBeans 8.0, Notepad++ 6.6.8 e o XAMPP 1.8.3. As informações que serão 

armazenadas na base de conhecimentos do Chatterbot estão sendo levantadas de 

duas maneiras: a) primeiramente através do download de uma base de dados já 

desenvolvida em língua portuguesa, neste caso, o Chatterbot Cybora; b) através da 

parceria com o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais HRAC/USP – 

“Centrinho”, junto aos profissionais da área envolvidos neste projeto. Neste caso, 

especificamente, terapeutas ocupacionais, os quais estão fornecendo as 

informações pertinentes ao estudo de caso.  

 



5 DESENVOLVIMENTO 

O Chatterbot que está sendo desenvolvido utiliza a plataforma Program-O, 

que é um software para a criação de chatterbots, cuja engine é um interpretador 

AIML open source. O sistema (Program-O) foi escrito utilizando a linguagem PHP, 

com o banco de dados MySQL, e utiliza as bibliotecas AIML do projeto A.L.I.C.E., 

porém, permite a inserção de outros arquivos, de acordo com a necessidade do 

desenvolvedor (LEMOS, 2011). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Antes de iniciar o desenvolvimento do Chatterbot foi feita uma verificação 

sobre a não exibição de caracteres especiais, pois durante o diálogo com o 

Chatterbot, as palavras que possuíam acentos e cedilha não eram exibidas 

corretamente, obrigando, assim, o desenvolvedor a removê-las. Para corrigir este 

problema foi preciso alterar a codificação da tela de conversação, para o tipo UTF-8, 

o qual é compatível com praticamente todos os idiomas do mundo, além disso, ele é 

suportado na maioria dos navegadores e editores de texto. 

Outra questão que chamou a atenção foi um erro encontrado ao acessar a 

área administrativa do Program-O, no qual é necessário que o desenvolvedor se 

autentique. Entretanto, ao tentar acessá-la é informado que o tempo limite da sessão 

foi atingido, exigindo que o usuário repita o processo novamente. A Figura 1 ilustra a 

mensagem de erro que é informada no momento do acesso. 

 

    Figura 1 – Mensagem informando sobre o tempo limite de sessão. 

 
    Fonte: Tela de login do Program-O. 



A tela de conversação do Program-O possui apenas os elementos 

necessários para dialogar com o bot, ou seja, ela disponibiliza um campo para digitar 

a pergunta, um botão para enviá-la e, respectivamente, uma área reservada para 

exibir a conversa atual. Grande parte dos Chatterbots que estão disponíveis na 

Internet possuem esses campos. Os robôs de conversação dificilmente oferecem 

algum recurso adicional que oriente seus usuários em como utilizá-los. 

Mediante este contexto, optou-se por inserir um novo campo, o qual sugere 

quais são as perguntas mais frequentes que são feitas pelos pacientes. A Figura 2 

ilustra este recurso agregado ao projeto. 

 

    Figura 2 – Recurso que sugere como formular perguntas. 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor.     
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