PSICOCHAT: chatterbot aplicado ao ensino de psiquiatria
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Abstract. This work presents a software project able to simulate virtual
patients with mental disorders through the use of chatterbots, providing
situations closer to reality in the context of psychiatry and diagnosis.
Resumo. O objetivo deste artigo é relatar o projeto de software de um chatterbot capaz de simular pacientes virtuais com transtornos mentais, proporcionando situações mais próximas da realidade no contexto da Psiquiatria e diagnóstico.

1. Introdução
A Psiquiatria é o ramo da Medicina que lida com o diagnóstico, tratamento e prevenção
de doenças mentais (TABER, 2000), e vem crescendo constantemente. De acordo com o
estudo realizado por Zanetti (2005), o incremento de informações na área é tão grande
que os periódicos especializados no mundo (até 2005) já ultrapassavam mais de 1.800
cadastros apenas no PsycINFO da Institute for Scientific Information. Outra ponto a
mencionar, é a quantidade de pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental
no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em seu Relatório sobre a
Saúde no Mundo, publicado em 2001, os transtornos mentais acometem mais de 450
milhões de pessoas. Estima-se que esse número chegue a 562 milhões em 2020. Esse
fato ocasionará uma enorme demanda aos serviços de Psiquiatria, situação que já está
acontecendo no Brasil.
Zanetti (2005) afirma que inúmeros profissionais na saúde precisam ter
conhecimento das patologias classificadas como transtornos psiquiátricos, não sendo
somente atribuição do médico Psiquiatra. Sabe-se que, atualmente, existem inúmeras
ferramentas para auxiliar os diagnósticos dessas patologias, porém, de acordo com a
opinião de Zanetti (2005), a primeira fase desse processo consiste em realizar
entrevistas com o paciente.
Avaliando a importância dessa primeira fase de formulação dos diagnósticos,
entende-se que a informática pode auxiliar de forma significativa na aprendizagem
desse procedimento. Dentro da informática existem muitas áreas de estudo específicas,
sendo a Inteligência Artificial (IA) na Educação um exemplo pertinente a ser citado
neste trabalho. Dentre as técnicas na IA, destacam-se os chatterbots. Primo (2000)
ressalta a importância da aplicação de chatterbots para a educação, argumentando que,
em geral, robôs de conversação oferecem um forte apelo motivacional, sendo que os
usuários demonstram interesse em interagir com esses robôs.
Assim, busca-se neste artigo relatar o processo de construção do Psicochat. A
estrutura deste texto está dividida em quatro seções. Na seção 2, apresenta-se uma visão
sobre chatterbots, exemplificando as ferramentas existentes e descrevendo as formas de

avaliação aplicadas. A seção 3 aborda a proposta do chatterbot. Na sequência,
apresentam-se as considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas no texto.

2. Chatterbots
Um dos objetivos da Inteligência Artificial é a criação de programas que sejam capazes
de entender e gerar a linguagem humana. A habilidade em utilizar e compreender a linguagem natural não apenas parece ser um aspecto fundamental da inteligência humana,
mas também a sua automação teria um impacto inacreditável sobre a facilidade de utilização e eficácia dos próprios computadores (LUGER, 2004).
Um sistema que permita usuários e computadores interagirem, de forma real, usando linguagem natural
pode revolucionar a relação homem-máquina e o papel que os computadores representam na vida cotidiana. Nesse contexto, surgem os chamados chatterbots, programas que
procuram simular uma conversação, em linguagem natural, com o objetivo de levar o
interlocutor a acreditar que está falando com outro ser humano.
2.1 Exemplos de Chatterbots
A primeira experiência com robô de conversação não é recente. Conforme escrito por
Primo (2002), esse tipo de aplicação passou a ser desenvolvido entre 1964 e 1966 no
Massachusetts Institute of Technology (MIT) por Joseph Weizenbaum. ELIZA é o primeiro chatterbot que se tem conhecimento, um dos programas de IA mais antigo e mais
conhecido no mundo. O objetivo desse pequeno programa, de apenas 204 linhas de código, é simular uma conversação entre uma psicóloga de estilo rogeriano e seu paciente.
Devido à popularização da Internet, inúmeros chatterbots foram criados para os
mais diversos fins. Atualmente, existem aplicações comerciais, educacionais ou simplesmente voltados ao entretenimento. Seguem alguns exemplos dessas aplicações bastante populares no Brasil.

2.1.1 ALICE
O ALICE é um exemplo de chatterbot, baseado em AIML1, que conseguiu vencer consecutivamente o Prêmio Loebner2 nos anos de 2000, 2001 e 2004, sendo que em 2001
ocorreu algo inédito, pois pela primeira vez um chatterbot conseguiu obter dos juízes
uma nota maior do que a nota concedida a um ser humano (DIAS, 2007).
Nessa aplicação, a construção do agente teve um papel crucial no modelo de
aprendizado, pois ele é responsável por inserir e monitorar conversas. Através do monitoramento e análise de logs (registros), o processo construtor providencia o “direcionamento”, permitindo um processo de contínuo refinamento monitorado do agente (WALLACE, 2008).
O mesmo autor menciona que o “cérebro” do ALICE é composto de aproximadamente 41 mil elementos, chamados categorias. Cada categoria combina uma questão
e resposta, ou estímulo e resposta, chamados de pattern e template respectivamente.
O software AIML grava os patterns em uma estrutura de árvore, com um mecanismo chamado Graphmaster, que é compacto em memória, garantindo o bom desempenho. O Graphmaster, utilizando uma árvore de entradas com prefixos semelhantes
Artificial Intelligence Markup Language: linguagem de marcação derivada do XML, responsável por
analisar as mensagens enviadas pelo usuário e decidir a forma como essas mensagens devem ser
respondidas (WALLACE, 2008), simulando assim o processamento da linguagem.
1

O Prêmio Loebner é um concurso anual onde é avaliado o desempenho de sistemas capazes de
comunicar-se com os avaliadores em linguagem natural.
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sobrepostos e um algoritmo de busca nessa árvore, permite que a base de conhecimento
do agente seja diferenciada de um simples banco de dados. Esse mecanismo procura a
categoria com um pattern que se encaixa no contexto e responde com o template associado.
Muitos outros chatterbots foram construídos usando como base o software ALICE, para isso basta construir uma nova base de conhecimento expressa em AIML.

2.1.2 ED
O ED foi desenvolvido especificamente para a Petrobrás (2008). Ele é capaz de conversar com os usuários como se fosse um atendente real e falar sobre assuntos ligados ao
uso racional de energia, derivados de petróleo, meio ambiente, gás natural, dicas de economia, qualidade do ar, biocombustíveis, programas educacionais e fontes alternativas
de energia.

2.1.3 DELHOS
O sistema DELPHOS surgiu para disponibilizar um chatterbot no serviço de referência
digital da revista Informação & Sociedade: Estudos (I&S). A Revista I&S é um periódico científico eletrônico vinculado ao Curso de Mestrado em Ciência da Informação da
UFPB, com 15 anos de existência e disponibilizada através da plataforma Open Journal
System (OJS) (DIAS, 2007).
Inicialmente, o papel desse chatterbot é auxiliar os usuários em pesquisas no sistema, solucionar dúvidas de autores de artigos e colaborações, esclarecer sobre a política editorial da Revista I&S, entre outras. Para isso, uma base de conhecimentos sólida
foi necessária, e a capacidade de interpretar semanticamente as perguntas dos usuários,
baseado no significado e não em um simples casamento de padrões. Resumidamente, o
robô deve entender os vários sentidos com que as palavras e as frases são usadas pelos
usuários. Foi utilizado ontologias para auxiliar na capacidade de resposta às submissões
feitas ao robô.
Dias (2007) explica que esse sistema foi estruturado em módulos: i) interface:
baseada em tecnologias web com AJAX; ii) processador AIML conhecido por Program
D (devido à existência de um grande número de classes adequadas, realizou-se a integração do processador com a ontologia); iii) bases de conhecimento: para a representação do conhecimento através da ontologia foi utilizada a ferramenta Prótegé.

2.1.4 Chatterbot para Área Imobiliária integrando RBC
Kraus e Fernandes (2007) desenvolveram um protótipo de um chatterbot com o objetivo
de criar um sistema de atendimento a clientes de uma imobiliária. Esse sistema é capaz
de apresentar os produtos/serviços disponibilizados pela imobiliária, tirar dúvidas sobre
procedimentos e apresentar os imóveis disponíveis, de acordo com as características desejadas pelo cliente. O protótipo foi totalmente desenvolvido com base no chatterbot
ALICE e para aperfeiçoar a busca de informações e a apresentação dos imóveis, foi integrado técnicas de Raciocínio Baseado em Casos (RBC).
O interpretador Program D foi utilizado para manipular os dados da base de conhecimento, tornando o protótipo independente de plataforma.

2.2 Formas de Avaliação
Primo (2000) afirma que o nível de naturalidade no desempenho de um chatterbot pode
ser medido pela previsibilidade do código. Mas como nenhum desenvolvedor pode prever toda situação possível de ocorrer na interação, será freqüente a apresentação de res-

postas aleatórias, evasivas ou do tipo “não sei” (que, claro, foram programadas para
ocorrer quando o chatterbot não consegue relacionar o que o usuário disse com o seu
conhecimento).
Primo (2000) fez parte de uma equipe de profissionais que iniciaram testes em
um chatterbot conhecido como Junior. A programação que dá funcionamento a esse
robô é muito simples e não vai além do que robôs pioneiros, como ELIZA já faziam (e
daquilo que é apresentado pelos bots mais contemporâneos). Junior é um chatterbot voltado para educação. Sua adequação ao público infantil e adolescente se dá na apresentação visual do robô e na linguagem usada nas respostas. Seu cérebro é voltado para conteúdos educativos.
Para esse estudo, conduziu-se uma observação de alunos interagindo com o Junior numa escola pública da periferia de Porto Alegre (RS): Escola Municipal de Ensino
Fundamental José Mariano Beck. O chatterbot foi apresentado a três alunos do terceiro
ciclo (equivalente a 8ª série) que aceitaram participar do experimento: A, B (ambos de
14 anos) e C (15 anos). Os três alunos já haviam participado de outros projetos tecnológicos, portanto já possuíam um conhecimento de informática.
Leonhardt (2005) considera que a avaliação dos chatterbots pode ser dividida
em algumas etapas: avaliar o impacto do uso de uma tecnologia inovadora na área; verificar a abrangência do vocabulário teórico e sua performance em termos de linguagem
natural; avaliar o impacto das respostas dinâmicas, por exemplo, no processo de aprendizagem; analisar os registros de conversação.

3. Psicochat
O software proposto, denominado Psicochat, tem como objetivo principal simular a
interação do estudante com um paciente virtual com transtornos mentais. Conforme
relatado por diversos especialistas, existem inúmeros procedimentos que são realizados
antes da definição de um diagnóstico, porém o Psicochat baseia-se na simulação de
entrevistas.
Através dessa ferramenta, o aluno que estiver estudando Psiquiatria poderá
simular entrevistas com pacientes, visando identificar os transtornos mentais
relacionados. Por meio de pesquisa em livros especializados em diagnóstico de
Psiquiatria e pós-estudo da CID-10 e DSM-IV, foi possível fazer o levantamento dos
requisitos necessários: i) o sistema deve possibilitar a simulação de entrevistas com
pacientes virtuais, objetivando a identificação das doenças relacionadas; ii) por se tratar
de um software voltado ao ensino de Psiquiatria, o sistema deve possuir funcionalidades
de controle de acesso, armazenamento de registros (logs) das conversas e emissão de
relatórios;
O sistema proposto apresenta três atores: master, administrador e professor. Em
geral, o ator Master representa a instituição, responsável por disponibilizar acesso ao
sistema para os administradores e turmas. O ator Administrador corresponde às
atividades de cadastro dos alunos, cadastro dos transtornos, doenças e sintomas,
cadastro dos pacientes virtuais (por exemplo, definição de sexo, idade, doença, etc.) e
análise das conversas geradas (quando necessário para aperfeiçoamento do estudo).
Todas as funções deste ator são compatíveis com as funções do professor. Como usuário
final do sistema, tem-se os alunos. Somente após a realização dos cadastros citados
acima, uma conversa poderá ser realizada.

3.1 Arquitetura do Sistema
Avaliando a arquitetura dos chatterbots existentes na Web, percebe-se que o sistema
DELPHOS possui uma arquitetura compatível com as necessidades do sistema
proposto, logo para o projeto deste trabalho, foram utilizadas as mesmas ferramentas
usadas no sistema DELPHOS.
A Figura 1 ilustra o módulo de conversação, exemplificando o modelo de
navegação interna na Internet, utilizando o navegador, servidor Web e subsistemas.

Figura 1 - Arquitetura do Sistema: Módulo de conversação.

O Program D, atualmente, é a melhor implementação da especificação AIML.
Possui capacidade de interagir com qualquer rede de comunicação.
Durante o desenvolvimento do sistema foi necessário dedicar um tempo maior
para a criação das bases AIML, os padrões necessários para simulação do diálogo. Essas
bases representam os conhecimentos de uma pessoa real e baseado nas características do
paciente virtual selecionado, ou seja, se o usuário questionar "qual sua cor favorita?", o
sistema deve responder algo com se fosse um ser humano do outro lado do computador.
O Program D possui uma semântica construída sobre padrões de perguntas e respostas e
mais alguns mecanismos para aumentar a flexibilidade da linguagem AIML.
Para criar as bases AIML de forma mais eficiente e dinâmica, sugere-se utilizar
o serviço PandoraBots, uma ferramenta disponível na Internet e com uma
documentação completa. Essa base AIML deve focar-se em mapear respostas para
questões mais simples e de comunicação com usuário, por exemplo, formas de
cumprimento, informações sobre características diretas do paciente (nome, idade, sexo,
etc).
Assim, como no sistema DELPHOS, é necessário realizar a integração de
ontologias com o Program D, devido a extensão das bases AIML, que são dependentes
da intervenção humana na sua manutenção e, principalmente, porque mudanças bruscas
nas informações geram um grande processo de modificações, retrabalho e
consequentemente maior propensão a erros. Portanto, a base AIML deve possuir
somente respostas para perguntas triviais de uma conversação, tais como formas de
cumprimento, identificação do paciente (características individuais), etc. As
informações referentes às doenças e sintomas dos pacientes devem estar descritas na
ontologia.

Utilizou-se também o software Ontology Information eXtraction (ONIX), uma
ferramenta que tem como objetivo ser utilizada como uma camada de abstração entre
qualquer aplicação e ontologias. O funcionamento básico do ONIX se dá quando uma
aplicação pode acessá-lo, solicitando informações, sem necessariamente saber como
essas informações estão implementadas e organizadas, justificando assim a
denominação "camada de abstração".
Existe uma tag especial chamada "<system>" dentro da especificação AIML,
que pode ser implementada também no Program D, criando-se assim um canal de
comunicação entre o Program D e o ONIX, possibilitando a integração do sistema com
a ontologia. Ambos os subsistemas se comunicarão através de uma linguagem de
requisição, batizada de Query for ONIX (QONIX). As requisições estarão dentro das
tags "<system>" e "</system>" e serão repassadas para o ONIX e processadas. A Figura
2 ilustra o Program D recebendo um questionamento do usuário. Em cada mensagem
do usuário, é verificada dentro da base AIML a existência de um padrão correspondente.
Se o sistema encontrar um padrão compatível, uma resposta é devolvida ao usuário.
Porém, se dentro de uma resposta houver a tag "<system>", ocorre automaticamente
uma requisição ao ONIX através do método "Question" onde está encapsulada uma
requisição. O ONIX ao processar a requisição devolve o resultado que fica no lugar da
tag "<system>" dentro da resposta do AIML que finalmente é enviado ao usuário.

Figura 2. Modelo do Funcionamento do Program D e ONIX

3.1.1 Tecnologias utilizadas para a construção
Após o estudo dos chatterbots mais destacados, constatou-se que a linguagem Java é a
mais utilizada no desenvolvimento desse tipo de software, portanto a mais adequada
para o sistema proposto. O Psicochat corresponde a uma aplicação Web, por isso,
utilizou-se o servidor Apache Tomcat. Como Sistema de Gerenciamento de Banco de
Dados Objeto-Relacional utilizou-se o PostgreSQL 8.3. Para administrar o banco de
dados mencionado indica-se a utilização da ferramenta PGAdminIII.
Avaliando os tipos de ontologias existentes e o domínio abordado pelo sistema
Psicochat, observa-se que tanto a ontologia do tipo domínio quanto a do tipo tarefa são
ideais para o desenvolvimento do sistema proposto.

Considerando as ferramentas de modelagem de ontologias existentes no
mercado e suas características, conclui-se que o Protégé consegue suprir as necessidades
do sistema proposto. O Prótegé é uma ferramenta baseada em software livre, que
trabalha com a linguagem OWL e fornece um ambiente com uma base flexível para o
desenvolvimento de aplicações.

4. Considerações Finais
A ideia central deste artigo foi relatar a pesquisa realizada sobre chatterbots e o
processo de construção do Psicochat. Como quase todos os sistemas, o Psicochat possui
algumas restrições na versão inicial, porém todas as restrições identificadas até o
presente momento não inviabilizam o projeto. Uma das principais restrições é que o
sistema não indicará se o diagnóstico formulado pelo estudante está correto ou não, isto
é, como a Psiquiatria não se trata de uma área exata e não houve a participação de um
profissional especializado na elaboração do sistema, optou-se por não disponibilizar esta
opção. Todas as medidas necessárias para que o professor e o aluno validem o
diagnóstico formulado em conjunto foram tomadas e podem ser observadas através dos
logs das conversas e dos relatórios com as informações dos pacientes e da
doenças/sintomas relacionadas. A especificação da ontologia influenciará os retornos
gerados pelo sistema: o processo de modelagem da ontologia tende a ser aperfeiçoado
continuamente, principalmente quando o sistema passar a ser utilizados efetivamente.
Destaca-se que aprimoramentos podem ser realizados sem que a estrutura básica
do software seja alterada. A participação de um profissional especializado durante a
construção do sistema certamente resultará em melhorias e no aprimoramento da forma
de avaliação do software. Também observou-se que existem inúmeras formas de testar
um software durante a sua construção, porém ao utilizar um chatterbot diversos
aspectos não convencionais, aos demais sistemas, devem ser considerados. Conforme
mencionado, Leonhardt (2005) define algumas etapas importantes para a avaliação do
chatterbots, tais como a análise do impacto no uso deste tipo de tecnologia na área e a
abrangência do vocabulário. Para o sistema proposto essas etapas são muito
importantes, visto que não se tem conhecimento de nenhum software com os mesmos
objetivos e trabalha-se a Psiquiatria, uma área "não exata" (diferente de matemática, por
exemplo).
Também ressalta-se que o conteúdo da ontologia e a integração dela com os
demais componentes do sistema precisam ser avaliados de forma criteriosa, pois grande
parte das respostas geradas pelo sistema terão origem nesse fluxo. Para auxiliar essa
avaliação, deve-se analisar os arquivos de log das conversas.
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