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Resumo 

Os sistemas de registos clínicos eletrónicos são atualmente ferramentas imprescindíveis 

na prestação de cuidados de saúde. Potenciam não só a tomada de melhores decisões 

médicas, na medida em que permite uma maior disponibilidade de informações clínicas num 

dado momento, mas também possibilitam o aumento da segurança e bem-estar dos 

pacientes, melhoria da saúde pública recorrendo à investigação e monitorização dos dados 

de saúde.  

É neste contexto e necessidade que surge a aplicação “Registo Clínico de Obstetrícia e 

Ginecologia”, mais conhecida pela sua abreviatura ObsCare. O ObsCare é uma aplicação 

informática web-based que serve de apoio às atividades clínicas do departamento de obstetrícia 

não só no centro hospital de São João no Porto, como também nos vários hospitais e centros 

hospitalares pertencentes a toda Administração Regional de Saúde do Norte.  

Um aspeto importante nesta área e que deve ser salientado consiste na disponibilização 

dos registos de saúde em diferentes departamentos clínicos ou em diversas unidades de 

saúde. Para além disso essa informação deve ser acedida de uma forma rápida e segura, no 

local onde é necessária constituindo um fator importante na prestação de serviços de saúde 

de qualidade. 

Contudo, existe um problema emergente na integração e disponibilização dos registos de 

saúde. Ou seja, relativamente a um dado doente existem várias informações que ficam 

desagregadas do seu registo, encontrando-se dispersas por diferentes unidades de saúde ou 

até em departamentos clínicos diferentes dentro da mesma organização. Várias soluções e 

esforços têm sido feitos na solução ou minimização deste problema. De referir a existência 

de standards universalmente aceites como HL7 (“Health Level 7”) ou o OpenEHR que 

garantem uma interoperabilidade semântica e estrutural respetivamente. No entanto a 

implementação destes padrões nem sempre é fácil e implica uma reestruturação de toda a 

framework das aplicações de registos clínicos eletrónicos.  

Assim sendo, nesta dissertação implementou-se toda uma reestruturação do software 

ObsCare, mantido e criado pela spin-off VirtualCare, no sentido de incorporação de Web Services 

RESTful para intermediar os processos de gravação e importação dos dados, tentando 

determinar em que medida a aplicação desta tecnologia pode agilizar estes processos e quais 

as potencialidades da separação da camada aplicacional da camada de dados do ObsCare. 

A reestruturação desta tecnologia e consequentemente aplicação da mesma demonstrou 

ser possível trocar o motor de base de dados que está atualmente desenvolvido em Oracle 
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para um formato padrão OpenEHR, sem necessidade de se alterar toda a camada de aplicação 

do sistema. Para além disso, o aumento da flexibilidade do sistema permite também, por 

exemplo, o desenvolvimento de uma futura aplicação mobile desta aplicação ou até mesmo 

de um sistema congénere fazendo uso dos mesmos serviços, dado que a gravação ou 

importação dos dados passou a fazer-se apenas por consumo de web services.  

Os resultados obtidos relativamente à performance dos novos métodos de gravação e 

importação intermediados por web service não demonstraram contudo ser mais eficazes 

comparativamente com os métodos originalmente incluídos no ObsCare, dado o aumento da 

complexidade de processos inerentes e envolvidos nesta nova arquitetura implementada.  

A utilização de web services demonstrou ser uma técnica revolucionária e o caminho a seguir 

para a evolução de aplicações distribuídas. Esta arquitetura oferece inúmeras vantagens e 

possibilidades em relação aos sistemas tradicionais, apresentando contudo alguns problemas, 

de referir a clara diminuição da performance obtida, mas como em qualquer tecnologia 

recente existem sempre problemas iniciais que acabam por ser suprimidos ao longo do 

tempo. Deste modo, o futuro parece promissor à medida que estes problemas possam 

eventualmente ser solucionados ou atenuados. Neste contexto, uma boa otimização do 

código é essencial para suprimir estes problemas. 

Concluiu-se que a utilização de uma arquitetura orientada a serviços, nomeadamente web 

services como se implementou neste projeto, têm a potencialidade de melhorar a 

conectividade, flexibilidade, produtividade e manutenção de um sistema de registos clínicos 

eletrónicos, sendo o próximo passo a evolução de sistemas distribuídos na saúde.  

 

Palavras-chave: Web Service, Registos Clínicos Eletrónicos, Sistema de Registos 

Clínicos Eletrónicos, ObsCare, OpenEHR, Health Level 7 (HL7), Arquitetura 

Orientada a Serviços, Framework, Standards. 
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Abstract 

Electronic health record systems nowadays are essential tools in the healthcare services. 

Electronic health record systems have the potential not only to make better medical 

decisions, as it allows a greater availability of clinical informations at one point in time, but 

also makes it possible to increase safety and well-being of patients, an improvement in public 

health, by resorting to the use of research and monitoring health data. 

It is in this context and in this need that emerges the application “Clinical Recording of 

the Obstetrics and Gynecology” better known by its abbreviation ObsCare. ObsCare is a web-

based application which serves to support clinical activities of Obstetrics Department, not 

only in the Oporto Hospital Center of São João but also in several hospitals and in hospital 

centres belonging to the entire “Administração Regional de Saúde do Norte”. 

An important aspect in this area that must be emphasized consists in the provision of 

electronic health records in different medical departments or in several health units. 

Furthermore, that information must be accessed in a fast and secure way where it is needed, 

representing an important factor in the provision of quality health services. 

However, there is an emerging problem in the integration and availability of health 

records. In other words, in respect of a given patient there are several informations are that 

disaggregated of its registration, spreading out in different health units or even in different 

clinical departments within the same organization. Innumerable solutions and efforts have 

been made to solve or lessen the problem. It should be noted the existence of standards 

universally accepted such as HL7 (“Health Level 7”) or the OpenEHR that guarantee 

semantic and structural interoperability respectively. However, the implementation of these 

standards is not always easy and implies restructuring the framework of the applications of 

electronic health records. 

Therefore, in this dissertation, it has been implemented a restructing of the software 

ObsCare, kept and raised by spin-off VirtualCare, with the aim of incorporating the web 

services RESTful to intermediate the engraving processes and data import, seeking to 

ascertain to which extent the application of this technology can streamline this processes and 

what are the capabilities of the separation of the application layer and ObsCare data layer. 

The restructuring of this technology and consequently its implementation demonstrated 

that it is possible to change the engine of data base that is now developed in Oracle for a 

standard format OpenEHR without the need to change the whole layer system application. 

In addition, the increase of flexibility of the system also allows, for example, the development 

of a future mobile application of this application or a competent system by making use of 

the same services. Considering the results obtained regarding the performance of the new 

recording and import methods intermediated by web service, however, they did not 

demonstrate to be more effective compared with originally included methods in ObsCare, 
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given an increase in complexity of processes inherent and involved in this new implemented 

architecture. 

The use of web services demonstrated to be a revolutionary technique and the way 

forward for the development of distributed applications. This architecture offers a plethora 

of advantages and possibilities if compared to the traditional systems, presenting however 

some problems. It should be noted the evident decrease of the performance achieved, but 

as in any other latest technology there are always initial problems which are eliminated over 

time. As a result, the future seems promising as the problems can eventually be solved or  

attenuated. In this connection, a code optimization is essential to remove these issues. 

It was concluded that the use of a service-oriented architecture, namely web services, as 

has been implemented in this project, have the potential to improve connectivity, flexibility, 

productivity and maintenance of an electronic health record system, being the next step in 

the evolution of distributed systems in health. 

 

Key-Words: Web Service, Electronic Health Record, Electronic Health Record 

System , ObsCare, OpenEHR, Health Level 7 (HL7), Service-oriented Architecture, 

Framework, Standards. 
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1. Introdução 

A utilização de registos de saúde, segundo Stanley Reiser [1] tem como principais objetivos: invocar 

observações, informar os outros, justificar intervenções, educar, gerar conhecimento e monitorização 

de indicadores. Claramente que a utilização de registos de saúde, nos dias de hoje, revela ser de elevada 

importância e imprescindível. Todos os objetivos descritos por Stanley Reiser [1] convergem para um 

único objetivo, melhorar a aplicação de conhecimentos médicos, através de melhores decisões 

tomadas por parte dos profissionais, com recurso às informações clínicas presentes nos registos de 

saúde, aumentando a segurança e o bem-estar dos pacientes, incluindo a melhoria da saúde pública 

recorrendo à investigação e monitorização dos dados de saúde.  

Um aspeto importante que deve ser salientado consiste na disponibilização dos registos de saúde 

em diferentes áreas clínicas ou até em diversas unidades de saúde, para além disso essa informação 

deve ser acedida de forma rápida e segura, no momento e local onde é necessária, sendo estes aspetos 

fundamentais para que os profissionais de saúde possam prestar um serviço de qualidade. É neste 

paradigma que surgem os registos de saúde eletrónicos, mais vulgarmente designados por Electronic 

Health Records (EHR) [1] [2].  

Um registo de saúde eletrónico pode ser definido como um repositório de informações eletrónicas 

sobre o estado da saúde e da doença de um paciente. Estas informações são provenientes de diversas 

fontes ao longo do seu tempo de vida.  

De salvaguardar, que um registo clínico eletrónico não é uma simples evolução dos registos em 

papel, onde apenas é registada a doença do paciente orientada ao médico e onde o acesso nem sempre 

é facilitado tendo em conta a mobilidade do doente e a acessibilidade da informação [2].  

No contexto dos registos clínicos eletrónicos, surge a aplicação “Registo Clínico de Obstetrícia e 

Ginecologia”, mais conhecida pela sua abreviatura ObsCare. Este software foi criado no departamento de 

bioestatística e informática médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O ObsCare é 

uma aplicação informática web-based que serve de apoio às atividades clínicas do departamento de 

obstetrícia, disponibilizando aos profissionais de saúde, meios tecnológicos que apoiam a prestação 

de cuidados, estando integrada com os restantes sistemas de informação clínicos e administrativos 

que habitualmente existem nos hospitais, nomeadamente o SONHO [3]. As principais funções desta 

aplicação é permitir o acompanhamento da paciente ao longo da gravidez, registando os dados 

clínicos mais importantes, permite ainda o registo dos dados do recém-nascido e do parto, assim 

como procedimentos cirúrgicos e complicações, sendo que ao longo deste processo o sistema recebe 

e envia informações para outras aplicações [3]. 
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1.1. Motivação 

Sempre que consultamos o médico, pela primeira vez, somos questionados pelo nosso historial 

clínico, como por exemplo, as nossas doenças e comorbidades atuais ou até doenças congénitas ou 

dos nossos familiares, alergias, medicamentos que tomamos, entre outras questões. Contudo grande 

parte destas informações já existem, no entanto estão fragmentadas e dispersas pelas várias unidades 

de saúde onde fomos já atendidos. O ideal seria ter essa informação reunida e disponível no momento 

onde são pretendidas. O problema é que na saúde, existem vários sistemas informáticos para os 

diversos departamentos clínicos, que são desenvolvidos por múltiplas empresas, sendo que cada uma 

delas faz uso dos seus próprios padrões para definir e estruturar os dados clínicos. De uma forma 

genérica, podemos afirmar que cada sistema “fala” uma linguagem diferente. Mesmo existindo 

sistemas que criam um registo mínimo de saúde, tendo por base a agregação de informação, há sempre 

uma grande quantidade de informação que fica naturalmente por integrar [4].  

A primeira solução que surge, quase de imediato, seria a utilização de um sistema único para todos, 

contudo seria uma situação utópica e que iria limitar a especialização de diferentes aplicações. A 

solução passa então por normalizar/padronizar os dados clínicos quer do ponto de vista semântico, 

quer estrutural. Desta forma, os sistemas passam a utilizar um padrão único e universalmente aceite, 

passando deste modo a comunicarem sem necessidade de serem criadas interfaces específicas. 

Dizendo de uma outra forma, os sistemas informáticos passam a “falar” a mesma linguagem. Esta 

estruturação/padronização dos dados clínicos é o propósito do openEHR, do ponto de vista estrutural 

e do Health Level 7 (HL7), do ponto de vista de comunicação. 

Os web services (WS) são utilizados na integração de plataformas e sistemas heterogéneos. Fazendo 

com que novas aplicações consigam interagir com outras já existentes, assim como sistemas 

desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis [5] [6]. Desta forma, a aplicação passa a 

poder ser utilizada em dispositivos com sistemas operativos (SO) e arquiteturas diferentes, como por 

exemplo dispositivos móveis como tablets ou smartphones, sem necessidade de se alterar toda a framework 

da aplicação. Para além desta questão de integração, com a incorporação desta tecnologia torna-se 

mais fácil e possível a troca do modelo de base de dados para um modelo padronizado, como por 

exemplo openEHR onde os dados passam a ser armazenados de uma forma estruturada e normalizada 

segundo as normas universalmente aceites, como referido no parágrafo anterior.  

 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação consiste em fazer um upgrade à aplicação mantida pela spin-

off VirtualCare designada ObsCare, de modo a poder tirar partido de WS. Assim sendo, numa primeira 

fase toda a aplicação terá de ser reestruturada de forma a poder integrar esta tecnologia. 

Posteriormente serão criados WS específicos para gravação e importação de dados resultantes dos 

demais formulários presentes nesta aplicação de registos clínicos eletrónicos. 

Assim sendo, a aplicação desta tecnologia tornará esta aplicação mais flexível e integrável, 

possibilitando também a separação da camada aplicacional do software permitindo, deste modo, trocar 
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o motor de base de dados de forma mais simples. Para além deste aspeto também se pretende perceber 

se a velocidade de gravação e importação dos dados se efetuará de uma forma mais eficiente.  

 

1.3. Apresentação dos Capítulos 

Este trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos: 

 

Capítulo 1 – Introdução 

Neste capítulo é realizada uma introdução ao tema de dissertação, sendo redigida uma 

contextualização, motivação e objetos. 

 

Capítulo 2 – Estado da arte 

É realizada, numa primeira instância uma breve abordagem histórica sobre o surgimento de 

serviços web e a sua evolução até aos dias atuais. Neste capítulo é posteriormente feita uma visão 

abrangente e revisão da bibliografia, culminando com a exposição detalhada das tecnologias utilizadas, 

possíveis vantagens e desvantagens. 

 

Capítulo 3 – Implementação da camada de serviços no ObsCare 

Para a implementação da camada de serviços no ObsCare é necessário conhecer detalhadamente o 

produto. Assim sendo, neste capítulo é apresentada a sua arquitetura inicial, bem como a arquitetura 

proposta, materiais e métodos usados na implementação e problemas ocorridos. 

 

Capítulo 4 – Resultados da implementação 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da utilização da nova arquitetura baseada em 

serviços comparativamente com a arquitetura original. Apresentando-se os valores resultantes dos 

testes de performance efetuados. 

 

Capítulo 5 – Discussão/Conclusão 

É realizada uma discussão da dissertação realizada bem como as limitações encontradas, 

conclusões.  

 

Capítulo 6 – Problemas identificados e propostas de trabalhos futuros 

Neste último capítulo é proposto o trabalho futuro a realizar, bem como as necessidades, sugestões 

e desenvolvimentos. 
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2. Estado da arte 

Ao longo deste capítulo será primeiramente abordada uma perspetiva histórica do 

surgimento e evolução da utilização de WS. Mais à frente neste capítulo apresenta-se toda a 

revisão bibliográfica realizada, com o intuito de perceber quais os projetos/investigações que 

se realizaram ou se estão a realizar incorporando WS, remetendo sempre obviamente para a 

área da informática em saúde. Culminando com a abordagem e explicação das tecnologias 

envolvidas e utilizadas. 

 

2.1. Perspetiva histórica   

Os WS evoluíram originalmente de mecanismos RPC (Remote Procedure Call) usados na 

framework DCE (Distributed Computing Environment), concebida para o desenvolvimento de 

software cliente/servidor, que se popularizou nos início da década de 1990 [7]. Esta framework 

disponibilizava também um conjunto de ferramentas como um sistema de ficheiros 

distribuídos conhecido como DCE/DFS e um sistema de autenticação baseado no protocolo 

Kerberos [7].   

A DCE tem a sua origem no mundo UNIX, mas rapidamente a Microsoft faz a sua própria 

implementação, passando-se a designar MSRPC (Microsoft Remote Procedure Call) e mudando o 

paradigma da sua utilização para a comunicação de processos internos do sistema operativo 

Windows®. Ou seja, a DCE descreve o mecanismo RPC como método de se fazer 

computação distribuída, isto é, computação entre vários dispositivos físicos distintos 

enquanto a Microsoft inteligentemente adapta os mecanismos RPC para comunicação inter-

processos, num dispositivo único- um computador correndo o Windows®. 

DCE/RPC tem a familiar arquitetura cliente/servidor, em que um cliente evoca um 

procedimento que é executado no servidor. Ou seja, podem ser passados argumentos do 

cliente para o servidor e os valores podem ser retornados do servidor para o cliente. Esta 

framework é neutra do ponto de vista de plataforma e linguagem, contudo na prática está 

muito associada à linguagem C [7]. Não querendo entrar em muitos detalhes, esta framework 

inclui um conjunto de funcionalidades e bibliotecas (que escondem os detalhes do 

transporte) para troca de argumentos entre cliente e servidor. Um documento IDL (Interface 

Definition Language) é usado para a definição da comunicação, basicamente este documento 
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específica a interface entre cliente e servidor, de modo que o mecanismo RPC possa criar o 

código stub necessário para chamar as funções através da rede [7]. 

 

2.1.1 Surgimento do XML-RPC e web services 

Na web são utilizados os protocolos Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  e Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol, mais vulgarmente designado pela sua siga TCP/IP na troca de 

informação, sendo este último (TCP/IP) relacionado com o transporte. O protocolo TCP/IP 

já era bastante usado e maduro, quando em 1997 o HTTP passou a ser considerado o padrão 

universal para a troca de hipertexto. Contudo ainda havia necessidade de se criar algum 

mecanismo standard para encapsulamento de dados. É nesta necessidade que surge o 

Extensible Markup Language (XML), que passa a ser standard em 1998. A invenção do XML 

abriu caminho para que fosse possível a criação de WS. Sendo independente do tipo de 

plataforma e amplamente utilizado, este padrão de descrição de dados tornou-se a escolha 

mais lógica na comunicação aplicação-aplicação.  

Nos finais da década de 1990, Dave Winer, CEO da UserLand Software, desenvolve a 

tecnologia XML-RPC, uma inovação que marcou o “nascimento” do web service. Esta 

tecnologia é um sistema RPC muito mais leve, com suporte para alguns tipos de dados 

básicos (como boolean e datetime) e alguns comandos simples. Existem duas diferenças chave 

que separam o XML-RPC do DCE/RPC, são elas [7]: 

 

 No XML-RPC os dados trocados são do tipo “texto”, enquanto no DCE/RPC são 

binários. O texto é relativamente mais simples de ser analisado e interpretado, 

quando formato de forma padronizada. 

 No XML-RPC o transporte é feito por HTTP, ao invés de se utilizar sistemas 

proprietários como se verifica no DCE/RPC.  

Esta abordagem de transmissão de texto padronizado em XML utilizando o HTTP, levou 

consequentemente ao surgimento de WS do tipo SOAP (Simple Object Access Protocol). Em 

1999 a Microsoft, a IBM e algumas outras empresas interessadas reuniram-se onde foi 

apresentado pela Microsoft o SOAP 1.0, uma especificação padronizada para a passagem de 

mensagens protocolares baseada em XML. O SOAP apresentava inúmeras vantagens a seu 

favor, de destacar a sua flexibilidade e portabilidade [7].  

 

2.1.2 Web services - evolução inicial 

No verão de 2000 o SOAP começou a ganhar aceitação universal. A IBM e a Microsoft 

começaram a desenvolver esforços conjuntos no sentido de descrever programaticamente a 

forma de conectar-se a um WS. Várias propostas de protocolos foram apresentadas pelas 

duas gigantes tecnológicas e no final desse mesmo ano as especificações são fundidas e é 

anunciada a “Web Services Description Language” (WSDL). A utilização do conceito “web service” 



Capítulo 2 – Estado da arte  7 

x 

foi pela primeira vez introduzido na conferência “Microsoft Professional Developers Conference” 

por Bill Gates, em Orlando Flórida em julho de 2000 [5].  

Com a tecnologia SOAP e WSDL, as empresas já podiam implementar e descrever os 

seus serviços web. Contudo algumas necessitavam de anunciar e localizar os seus serviços, foi 

neste sentido que a Microsoft juntamente com a IBM criaram uma solução para registar os 

serviços, surgindo a solução “Universal Description, Discovery, and Integration” (UDDI).  

No final do ano 2000 com a existência do SOAP, WSDL e UDDI já devidamente 

definidos, estavam reunidas as condições para a criação, implementação e utilização de WS. 

E as grandes empresas das tecnologias de comunicação, como a Oracle, a HP, a própria 

Microsoft e IBM anunciaram a sua intenção de passar a incorporar WS nos seus produtos [5]. 

2.2. Análise bibliográfica 

Desde o seu surgimento os WS têm vindo a ser amplamente utilizados, nas mais diversas 

áreas. Obviamente que o foco de interesse estará na área da saúde, realizando-se assim, uma 

pesquisa bibliográfica na base de dados PubMed. Através desta ampla pesquisa conseguiu-se 

perceber que existe um uso muito generalizado de WS, um pouco por diversas áreas da saúde, 

destacando-se a bioinformática, a engenharia genética, a farmacologia e a instrumentação 

médica.  

A área da bioinformática é provavelmente o ramo onde existe uma maior massificação na 

utilização de WS. Vários projetos podem ser encontrados na literatura, destacando-se o WS 

criado e implementado por Benjamin Hur et. al [8] designado CLIP-GENE (Context Laid 

Integrative analysis to Prioritize genes). Este WS foi criado com o intuito de encontrar genes 

relevantes que traduzem as diferenças fenotípicas, em experiências genéticas do tipo “gene 

knockout” efetuadas em ratos.  

Ainda na área da bioinformática, Alexey Sergushichev et. al [9] desenvolveram o WS 

designado GAM (genes and metabolites) para análise integrada da transcrição e metabolismo.  

A sequência de aminoácidos Streptavidin-Binding Peptide (SBP) pode ser reorganizada dando 

origem a diferentes proteínas. Este rearranjo é frequentemente utilizado em técnicas de 

deteção, imobilização e purificação de proteínas [10]. Bifang He et. al criaram o serviço  

SABinder para prever as possíveis reorganizações desta cadeia de aminoácidos [11]. 

Também na área da engenharia genética se encontraram e analisaram alguns projetos, de 

destacar o WS 3D-GNOME criado por Przemyslaw Szalaj et. al [12] para modelação 

estrutural tridimensional (3D) do genoma.  

O processo “Drug–target interactions” (DTI) é bastante usado não só na farmacologia no 

descobrimento de novos fármacos, mas também no ramo da saúde pública. Uma análise DTI 

pode ser utilizada para inferir as recomendações farmacológicas, reações adversas, interações 

entre fármacos, modo como atua, entre outros aspetos. Zhi-Jiang Yao et. al [13] 

desenvolveram o serviço web designado TargetNet capaz de prever DTIs em tempo real 

baseando-se na sua estrutura molecular.  
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Na área da instrumentação médica, atualmente os dispositivos e sensores são criados por 

diferentes fabricantes. Isto leva que a integração entre diferentes dispositivos seja difícil de 

se alcançar, dada a heterogeneidade dos sistemas proprietários utilizados. O mesmo 

problema acontece na onda tecnológica “The Internet of Things” (IoT), que visa a 

implementação tecnológica e conectividade à rede de dispositivos no nosso quotidiano, 

como por exemplo eletrodomésticos. É neste problema que Chih-Yuan Huang et. al [14] 

propõem uma solução interoperável capaz de permitir o controlo de diferentes dispositivos, 

através de um WS comum. 

 

2.2.1 Revisão bibliográfica - Metodologia  

Anteriormente apresentou-se uma visão abrangente acerca da aplicabilidade de serviços 

web nos mais variados ramos intrinsecamente ligados à saúde. Cabe agora nesta fase a 

realização de uma revisão bibliográfica focada nos sistemas de registos clínicos eletrónicos.  

A pesquisa bibliográfica para a realização desta revisão foi feita consultando-se 

principalmente à biblioteca online PubMed (Junho 2018) tendo por base os seguintes termos: 

“web service”, “electronic health records”, “Medical Records”, “Health Records, Personal”, “Smartphone", 

"Mobile Applications", "Software", "Medical Informatics Applications".À exceção do primeiro termo 

apresentado (web service), todos os restantes são termos MeSH.  

Para além desta biblioteca principal entendeu-se recorrer também ao IEEE Xplore e 

“Google Scholar”, fazendo uso destes principais termos de pesquisa, sendo que esta última 

biblioteca digital agrega uma vasta gama de fontes minimizando o risco de se perder alguma 

investigação relevante. 

Após a leitura do resumo dos artigos encontrados na fase de pesquisa, foram marcados 

para uma análise integral aqueles que iam de encontro com tema em estudo. Após este 

processo inicial foram analisados os textos na sua íntegra e escolhidos os que melhor faziam 

referência à utilização de web services em sistemas de registos clínicos eletrónicos, possíveis 

problemas inerentes à sua utilização e projetos inovadores. 

 

2.2.2 Revisão bibliográfica – Resultados 

Um registo clínico pode ser definido como sendo um registo que contém informação 

clínica da saúde e da doença de um paciente, após este ter procurado auxílio médico [1]. 

Habitualmente as notas são tomadas pelos demais profissionais da área, principalmente 

médicos e enfermeiros. Estes registos contêm considerações, achados, informações sobre o 

tratamento do processo patológico e resultados de meios complementares de diagnósticos 

[1]. 

Tomando a famosa citação proferida pelo filósofo espanhol George Santayana “Aqueles que 

não se conseguem lembrar do passado, são condenados a repeti-lo” como exemplo e aplicando-a neste 

contexto, podemos basicamente aferir que o principal objetivo dos registos clínicos será o 
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de informar ou relembrar terceiros acerca de procedimentos médicos, terapêuticas e análises 

já efetuadas. Facilmente se percebe a importância dos registos clínicos, sendo imprescindível 

na prestação e melhoria de cuidados prestados [15]. 

Com a constante evolução das tecnologias de informação e comunicação, os registos 

clínicos evoluíram para formatos digitais dando origem a sistemas de registos clínicos 

eletrónicos. Esta buzzword “registo clínico eletrónico” ou “electronic health record” (EHR) pode 

ser definida como sendo a agregação em formato eletrónico de toda a informação 

administrativa e clínica do doente de forma consistente. Pode conter sinais (exemplo, 

eletrocardiograma), imagens (exemplo Raio-X) e caracteres (texto escrito) [1]. Os sistemas 

de registos clínicos eletrónicos, para além de permitirem o registo de informações, podem 

também incluir outras funcionalidades como requisitar exames ou medicamentos, entre 

outras [1][15]. 

Rapidamente se percebe algumas vantagens para a adoção de registos eletrónicos 

comparativamente com os registos clássicos em papel. Garantem uma maior legibilidade, 

maior precisão na informação, uma vez que suporta a introdução de dados de forma 

estruturada, maior velocidade de acesso à informação, variedade nas formas de visualização 

da informação, possibilidade de análise de dados (investigação), permite ter o processo 

clínico com toda a informação do doente [1]. 

Para além destas vantagens citadas, a grande difusão da web e respetivas tecnologias 

associadas, como por exemplo sistemas web-based, tornam possível e facilitam a ligação entre 

hospitais ou departamentos hospitalares através da rede. Ou seja as várias unidades de saúde 

passam a poder trocar dados ubiquamente [16][17]. Este aspeto é fundamental dado que uma 

maior disponibilização de informação é essencial na prestação de melhores cuidados de saúde 

[16]. Ou seja, a troca de informações clínicas por meio de aplicações web-based facilita a 

cooperação entre especialidades e/ou unidades de saúde, na medida em que a informação 

relativa ao doente passa a estar disponível imediatamente. Isto também simplifica o processo 

de criação de um registo de saúde ao longo da vida do utente [16]. 

Contudo, as informações estão distribuídas por diferentes sistemas de saúde, e cujos 

registos estão formatos de maneira diferente e/ou possuem diferentes políticas de segurança 

[16]. Mesmo ao nível de uma unidade de saúde existem diversas aplicações específicas para 

certas especialidades. Estes problemas de integração constitui um dos principais problemas 

nesta área [18]. 

Para lidar com este ambiente distribuído dos sistemas de informação em saúde, vários 

investigadores tem vindo a aplicar uma arquitetura orientada a serviços (SOA, “Service-Oriented 

Architecture”) [18]. O objetivo da aplicabilidade do SOA é permitir a construção e 

consequentemente fornecimento de melhores sistemas informáticos aos utilizadores [24]. 

Uma popular e aceite implementação desta arquitetura são os WS [24]. Notavelmente, a 

comunidade internacional World Wide Consortium (W3C) definiu o WS como um componente 

de software capaz de suportar a interoperabilidade em interações máquina-máquina através da 

rede [17]. Atualmente o WS constitui o standard “de facto” na computação orientada a serviços 

para implementações de processos dinâmicos e flexíveis.  
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Na presente literatura encontram-se várias investigações propondo o uso de tecnologias 

SOA, nomeadamente WS. Yung-Hsiu Lin et al. [17] na sua investigação propõem um sistema 

para a troca de informações clínicas recorrendo a serviços web. Neste estudo, os autores 

implementaram um sistema para planeamento de cuidados de saúde ao nível dos centros de 

saúde locais, com a capacidade de integração e partilha de dados entre três distintas entidades: 

o centro hospitalar, de onde provem o doente, a organização de previdência social e 

plataforma de dados, para obtenção do historial clínico e antecedentes familiares. Os dados 

são obtidos diretamente destas entidades consumindo-se três distintos WS. Deste modo é 

possível obter-se informações diretamente das distintas bases de dados sem necessidade de 

criação de novos sistemas ou implementações de módulos específicos [17].  

Uma abordagem semelhante foi tida em conta por Spyropoulos et al. [19], este autores 

implementaram um sistema de registos clínicos eletrónicos web-based constituído por três 

diferentes e autónomos módulos. Cada um destes módulos é uma aplicação web diferente 

cuja comunicação entre eles é efetivada por meio de um WS.  

Gong e Chen [20] propuseram também uma abordagem para a integração de dados de 

saúde e criaram uma plataforma partilhada baseada numa arquitetura SOA. Esta plataforma 

é um sistema de informação baseado não só nesta arquitetura, como também no Health Level 

7 (HL7) Reference Information Model (RIM). Assim sendo, esta é uma abordagem pode facilitar 

os desenvolvedores de software na criação de novas aplicações clínicas e partilha de 

informações [1][20].  

Kart et al. [21] descrevem um sistema informático de saúde distribuído, implementando 

também a arquitetura que se tem vindo a abordar. Este sistema desenvolvido fornece suporte 

não só aos vários profissionais de saúde, entenda-se médicos, enfermeiros e farmacêuticos, 

como também aos pacientes e dispositivos médicos, podendo ser usado na monitorização 

de doentes.  

Na investigação conduzida por Wang et al. [23] é apresentada e discutida uma framework 

para a integração de informação. Neste estudo os autores discutem um exemplo de 

integração de um sistema de informação de radiologia com um arquivo de imagens, cuja 

comunicação é mediada através de um sistema criado tendo por base a framework 

desenvolvida, de modo a demonstrar a viabilidade e benefícios da abordagem SOA. 

Omar e Bendiab [22] na sua investigação discutem um cenário experimental que usa um 

modelo SOA para a implementação de um sistema de monitorização. Os autores justificam 

que a implementação de tal modelo pode ser de extrema valia nesta área, levando a 

construção de sistemas mais eficientes, mais baratos e mais integráveis.  

São vários os investigadores que propõem e utilizam a arquitetura SOA e WS nas suas 

investigações. A maioria da literatura apenas faz referência à integração de sistemas e partilha 

de dados clínicos, mas Wu et al. [24] elevaram a utilização de WS, nesta área, para outro nível. 

Um dos grandes problemas nos sistemas informáticos hospitalares encontra-se na otimização 

da qualidade dos dados extraídos a partir de múltiplos sistemas heterogéneos [24]. Estes 

autores propõem uma framework baseada em WS, compreendendo algoritmos de inteligência 
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artificial para uma otimização dinâmica da qualidade dos dados, num ambiente de sistemas 

distribuídos.  

Em suma, podemos afirmar que o caminho para a evolução dos sistemas de informação 

em saúde, passa pela aplicabilidade de modelos SOA através de WS [18]. Como foi já 

analisado até este ponto, a aplicação destas tecnologias permitirá não só uma maior 

integração, como também otimização da qualidade dos dados. Contudo podem surgir 

algumas preocupações em relação à segurança dos dados, uma vez que estes passam a ser 

transferidos na rede através de serviços [25]. A eventual perda de dados pode potencialmente 

denegrir a reputação de uma instituição, para além de comprometer a segurança e privacidade 

do paciente [17]. 

Para que a troca de informação médica utilizando aplicações web seja segura, têm de ser 

aplicadas políticas para a proteção de dados. As informações estão muitas vezes dispostas 

por diversos hospitais e clínicas, tornando esta questão da segurança um problema ainda 

maior [16]. É importante salientar também que esta troca de dados deve ser confidencial de 

modo a proteger a privacidade do doente. Contudo diferentes hospitais têm diferentes 

políticas de privacidade e proteção de dados, o que dificulta o processo de integração. É neste 

sentido que Choe J. et. al [16] propõem uma arquitetura para a troca autorizada e segura de 

informação clínica de um dado paciente fazendo uso de serviços web, permitindo/facilitando 

a integração de sistemas.  

O sistema proposto inclui: uma aplicação cliente, um sistema central para o controlo de 

acessos, um sistema local para o controlo de acessos e os sistemas informáticos hospitalares. 

A comunicação inicia-se com um pedido (“request”) por parte do cliente, este pedido é 

direcionado ao sistema central de controlo de acessos. Este sistema, por sua vez comunica 

com o sistema de controlo de acessos local, presente no hospital onde se encontra a 

informação pretendida pelo cliente. De referir que todas estas comunicações através da 

internet são feitas usando criptografia da chave pública [16]. Internamente o sistema local de 

controlo de acessos comunica com o sistema hospitalar obtendo a informação pretendida, 

esta comunicação é feita via WS [16]. Neste sistema é também incluída a tecnologia “role-

based access control” (RBAC) para controlo de acessos e as mensagens trocadas são descritas 

em XML [16]. 

Tal como tem sido abordado, uma maior disponibilização de informação é essencial na 

prestação de melhores cuidados de saúde [17]. Contudo as informações estão distribuídas 

por diferentes sistemas de saúde, cujos registos estão formatos de maneira diferente e 

possuem diferentes políticas de segurança. Uma possível solução para este problema 

consistia na centralização dos registos clínicos. 

No entanto esta centralização de registos apresenta algumas desvantagens, sendo mais 

vulnerável a ataques informáticos ou simplesmente a ocorrência de uma falha provocaria a 

paragem de todos os serviços/hospitais [16]. Assim sendo com o sistema proposto por Choe 

J. et. al [16] os sistemas passam a estar integrados e a informação distribuída, não correndo 

os riscos apresentados anteriormente com a sugestão da centralização de dados. Ou seja em 

caso de falha de um sistema hospitalar, não faz com que o sistema fique genericamente [16].   
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Koufi et al. [18] também elaboraram uma investigação no sentido de responder às questões 

inerentes da utilização de WS como resposta à evolução dos sistemas de informação na 

saúde. No seu estudo apresentam uma framework segura como resposta aos problemas de 

controlo de acessos intrínsecos aos sistemas SOA-based. O modelo apresentado baseia-se 

também no paradigma RBAC.  

 Agrawal e Johnson [26] demonstraram e concluíram no seu estudo que a utilização de 

WS pode ser usada em sistemas de registos clínicos eletrónicos, para a troca seletiva de 

informação sensível entre entidades autónomas, sem comprometer a segurança e 

privacidade. Por sua vez, na revisão sistemática levada a cabo por Lozoya e Toval [27], os 

autores concluíram que nos últimos anos tem-se assistido à criação de normas e disseminação 

de diretivas relativas a questões de privacidade e segurança nas trocas de informações clínicas 

eletrónicas. Contudo sugerem que devem ser elaborados mais investigações e esforços na 

adoção/criação de regulamentações que garantam sistemas de registos clínicos eletrónicos 

mais seguros. Os problemas de segurança relativos a WS devem ser descritos segundo o 

standard WS-Security publicado pela Organization for the Advancement of Structured Information 

Standard (OASIS), segundo estes autores [17]. 

Outro aspeto positivo da aplicação de sistemas de registos clínicos digitais prende-se com 

a possibilidade de criação de sistemas de apoio à decisão clínica, levando a melhores tomadas 

de decisão por parte dos profissionais de saúde envolvidos. Facilmente se compreende os 

problemas de integração associados à implementação destes sistemas nas aplicações de 

registos clínicos eletrónicos. A solução passa também pela implementação de WS e são vários 

os sistemas descritos na literatura usando esta tecnologia para distribuição e incorporação de 

sistemas de apoio à decisão médica. 

Borbolla et al. [28] descrevem a incorporação de um sistema de apoio à decisão no sistema 

de registos clínicos eletrónicos do Hospital Italiano de Buenos Aires. Este sistema de apoio 

à decisão médica consiste basicamente num serviço web que recebe como input a informação 

do doente, codificada em XML. Após análise e processamento dos dados, o resultado da 

decisão é retornado também codificado em XML e apresentado no sistema. 

Também Paterno et al. [29] testaram os benefícios, interoperabilidade e possibilidade da 

implementação de um WS remoto para distribuição de um sistema de suporte à decisão, 

entre múltiplas aplicações. Concluíram que esta solução é bastante viável, o serviço 

implementado registou uma boa performance, mas salientaram contudo que uma otimização 

poderia ainda proporcionar ainda um melhor desempenho. Uma abordagem SOA para a 

distribuição de sistemas de apoio à decisão teve um resultado bastante positivo, segundo 

estes autores [29]. 

 Para além dos projetos e investigações já abordados, variadas investigações 

implementando WS foram analisadas nesta revisão. Um projeto interessante foi o 

desenvolvido por Yenicesu et al. [30], estes autores criaram um sistema designado “BT-online” 

com a finalidade de controlo e gestão de transfusões sanguíneas, permitindo a minimização 

de erros. A comunicação de dados entre a aplicação e a base de dados relacional, 

compreendida neste sistema é feita graças à implementação de um WS. Desta forma, 
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consegue-se não só aceder, como também armazenar dados diretamente na base de dados 

utilizando um PDA (Personal Digital Assistant) junto à cama do paciente, levando a uma maior 

diminuição de erros cometidos. 

Embora estes autores tenham considerado usar uma base de dados relacional MySQL, 

esta não será a solução ideal segundo Kilintzis et al. [31]. Estes autores testaram a 

performance de vários modelos e servidores de bases de dados no armazenamento e 

transmissão de dados clínicos através de WS, usando uma arquitetura REST  (Representational 

State Transfer) [31], abordada mais detalhadamente na secção 2.3. O estudo demonstrou que 

o motor de base da dados Virtuoso Universal Server tem significativamente um melhor 

desempenho quando comparado com mais comumente usado MySQL.  

Koskinen et al. [32] parecem também concordar com Yenicesu et al. [30] quanto à 

utilização de dispositivos móveis neste ramo de estudo, afirmando que as aplicações móveis 

“eHealth” são uma ferramenta eficaz na automonitorização e uma forma promissora no 

acesso a registos clínicos eletrónicos, dada a sua mobilidade [32]. Estes autores, Koskinen et 

al. [32], descrevem uma aplicação móvel para monitorização de comportamentos saudáveis, 

como a dieta, o exercício físico, entre outros. Esta é uma aplicação “standalone”, não 

necessitando da implementação de uma base de dados, isto porque foi desenvolvido um WS 

responsável pela comunicação e sincronização dos dados entre a aplicação (cliente) e a base 

da dados presentes num servidor externo. Esta característica permitiu também que os dados 

pudessem ser consultados via plataforma web, onde o utilizador disponha de mais 

funcionalidades.  

Um dos problemas da utilização de sistemas de registos clínicos eletrónicos reside na 

dificuldade de introdução dos dados, que é tendencialmente mais demorada e difícil 

comparativamente com os registos em suporte físico. Por outro lado a introdução de dados 

numa aplicação eletrónica deve ser estruturada (codificada), para que seja possível a 

normalização da informação clínica e para que se possa tratar os dados clínicos, ter 

mecanismos de alerta, sistemas de apoio à decisão clínica, avaliar a prestação de cuidados ou 

mesmo fazer investigação [1]. É neste paradigma que Fiol et al. [33] decidiram criar o sistema 

“OpenInfobutton”. Um sistema “open source” baseado em serviços web para disseminação de 

informações relevantes através de “info buttons” nas aplicações de registos clínicos eletrónicos. 

Este sistema agrega as informações relevantes do paciente, cria automaticamente uma “query” 

de pesquisa e devolve as evidências mais relevantes ao profissional de saúde, recorrendo a 

cerca de 38 fontes distintas de conhecimento científico. A resposta obtida do WS (arquitetura 

REST) é retornada em XML, transferida sobre o protocolo HTTP e contém uma lista de 

recursos/artigos que combinam com o problema em questão, as respetivas ligações para os 

artigos e metadados descrevendo as fontes e as ligações. Este sistema facilita a prática de 

medicina baseada em evidência traduzindo-se em melhores decisões tomadas levando a uma 

maior eficiência [33].  

A existência de registos clínicos em formato eletrónico também possibilita a aplicação de 

metodologias para extração de conhecimento de dados. Esta análise exploratória e 

consequente aplicação de modelos preditivos é de extrema importância na descoberta e 
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antecipação de fatores de risco [34]. Deste modo, Robert Chen et al. [34] implementaram um 

WS capaz de aceder às informações armazenadas pelo software de registos clínicos, 

executando modelos preditivos sobre os dados de um determinado paciente em “back-end” e 

retornando os resultados de uma forma visualmente intuitiva e interativa.  

Logicamente que a utilização de registos clínicos eletrónicos não apresenta só vantagens, 

embora tenham sido praticamente só evidenciados aspetos positivos. Não querendo tornar 

esta revisão enviesada, cabe agora apresentar também algumas desvantagens: necessitam de 

formação específica dos profissionais de saúde, o que se traduzirá num aumento do consumo 

de recursos inicialmente; obrigam a uma atualização de conhecimentos constantes; pouca 

flexibilidade nas restrições impostas ao acesso da informação (se a pessoa que tem acesso 

não está disponível o acesso não se realiza); não dão muita liberdade no estilo de escrita dos 

relatórios; problemas de quebra de segurança; não podem ser facilmente transportados de 

um lado para o outro; por vezes os sistemas não estão disponíveis, algo que não acontece 

nos registos em papel [1]. 

Em jeito de conclusão, pela análise bibliográfica efetuada, podemos inferir que a rápida 

evolução dos sistemas de informação e comunicação em associação com o facto da crescente 

necessidade de sistemas flexíveis e integradores na saúde, levou a uma mudança de paradigma 

e necessidade de surgimento/implementação de novas técnicas e tecnologias [19]. A 

aplicação de WS, em concordância com vários autores, parece ser uma tecnologia bastante 

promissora e segura, como se demonstrou e apresentou ao longo desta revisão. Permitindo 

não só a integração de vários sistemas, como a “entrega” de informações provenientes de 

sistemas de apoio à decisão, entre outros debatidos.  

Uma das vantagens também reside na capacidade de comunicação de dados entre a 

aplicação e base de dados por meio de um WS, ou seja separando a camada aplicacional da 

camada de dados, fator este que pode ser importante caso se pretenda, por exemplo, trocar 

o motor de base de dados para uma solução mais eficiente e rápida ou na implementação de 

um sistema de registos clínicos eletrónicos possível de ser usado por meio de uma aplicação 

móvel. Este último argumento parece ser uma tendência bastante promissora. 

 

 

2.3. RESTful Web Services 

Quando olhamos para a Web nos dias de hoje, podemos observar todo um conjunto de 

novas ferramentas e tecnologias. Podemos inclusive afirmar que estamos perante uma 

“nova” Web, e até há quem lhe designe por Web 2.0. Embora este conceito tenha já surgido 

em 2004 numa conferência [35] ainda não é muito frequentemente usado, existindo até 

muitas controvérsias e discussões acerca deste conceito, pelo que alguns classificam este 

termo de “Buzzword”.  

Embora o conceito Web 2.0 seja ainda muito amplamente estudado e o seu conceito ainda 

seja algo não muito fácil de ser definido [35], podemos concluir que de facto a Web hoje em 
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dia é uma ferramenta essencial nas mais diversas áreas, com recursos cada vez mais 

poderosos. Segundo Tim O'Reilly [35], criador da expressão, Web 2.0 é o uso da rede como 

plataforma, servindo todos os dispositivos através de aplicações web. Estas apresentam 

vantagens intrínsecas, nomeadamente ao nível do fornecimento/distribuição de software 

continuamente atualizado. Para além disso, a aplicação poderá compreender e compilar 

dados de múltiplas fontes, poderá compreender uma interface com capacidades plásticas [36] 

adaptando-se ao utilizador, tendo em conta o seu nível de “expertise”, o seu modo de 

utilização, etc. Todos estes fatores tornam a interação mais rica do que seria possível com a 

chamada “Web 1.0”. Mas o que torna a Web 2.0 possível? 

A utilização de WS são uma das tecnologias chave que fazem com que a Web seja tão rica 

nos dias de hoje [35]. A utilização de WS permite que dois sistemas heterogéneos 

comuniquem entre si através de mensagens. Dada a heterogeneidade dos sistemas, existe a 

necessidade de se garantir interoperabilidade [35]. Assim sendo as mensagens trocadas devem 

ser padronizadas, sendo muito frequentemente usadas mensagens em formato XML ou 

JavaScript Object Notation (JSON) [37].  

A troca de informação entre duas aplicações em diferentes máquinas, heterogéneas ou 

não, acontece sempre através da troca de mensagens. Considere-se o seguinte exemplo: numa 

aplicação do tipo chat, o texto escrito por um dos utilizadores terá de ser anexado a um 

conjunto de informações, acerca do destinatário da mensagem, como será transmitida na 

rede, como deverá ser interpretada, entre outros aspetos (encriptação, caso haja necessidade 

de ser transmitida de forma segura). Todo este processo obviamente deve ser padronizado, 

de forma que uma dada máquina e aplicação consiga posteriormente receber a mensagem, 

“decifra-la” e apresenta-la ao utilizador [40].  

Existem várias tecnologias que podem ser usadas para implementar WS. Representational 

State Transfer ou simplesmente REST tem vindo ao longo do tempo, a tornar-se a tecnologia 

preferencial para a implementação de WS usados em aplicações web [37]. Outro tipo de 

tecnologia, bastante utilizada e já abordada ainda que de uma forma muito superficial na 

revisão bibliográfia que anteriormente se fez, designa-se por “Simple Object Access Protocol” 

(SOAP), também conhecida como “WS-* Stack”. Esta abordagem é bastante popular, 

contudo existe algumas críticas negativas em relação aos serviços SOAP, especialmente 

relacionados com a complexidade e tamanho das mensagens, o que dificulta por vezes a sua 

implementação em aplicações web. Em oposição, dada a sua simplicidade, facilidade de 

utilização e o extensivo uso de tecnologias web-based, tais como o HTTP, que grande parte 

dos desenvolvedores web estão já familiarizados, a arquitetura REST tornou-se a mais popular 

entre a comunidade de desenvolvedores [37]. 

Nesta e na secção 2.4 irá ser introduzida a arquitetura REST, no entanto para a sua melhor 

compreensão torna-se fundamental perceber os conceitos básicos que estão na base desta 

arquitetura, nomeadamente os protocolos de comunicação e tecnologias usadas na 

programação web, que serão apresentados nesta secção fazendo sempre alusão à utilização de 

serviços. Em seguida enumeram-se os princípios chave do REST que serão discutidos no 

decorrer deste capítulo [37]: 
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 O conceito de recurso (por exemplo, um documento é um recurso); 

 Cada recurso tem um ID único (por exemplo, caminho URL para o 

documento); 

 Os diversos recursos podem-se relacionar (por exemplo, um documento pode 

estar relacionado com outro através de uma hiperligação) 

 Utilização standards (por exemplo, HTTP, HTML, JSON, XML, etc.); 

 Os recursos podem apresentar múltiplas formas (por exemplo, “status” do 

documento: updated, validated, deleted); 

 Comunicação de uma forma “stateless” usando o HTTP (por exemplo, pedidos 

subsequentes não estão relacionados um como o outro). 

 

2.3.1 Programação Web 

Inicialmente a web foi concebia para a partilha de informação entre equipas de 

investigadores académicos. Os académicos pretendiam ter um sistema capaz de permitir a 

troca de informação de forma rápida e fácil, de forma a partilhar rapidamente as suas 

principais descobertas. A web inicialmente apresentava-se como um sistema de documentos 

ligados entre si através de hiperligações [37]. 

Nos anos 90, a web adquiriu uma nova faceta deixando de ser apenas um meio para a troca 

de documentos, passando também a permitir a distribuição de informação. Houve uma 

exponenciação do número de utilizadores, dada a sua melhoria ao nível da visualização de 

conteúdos [37].  

Em sintonia com o aumento de utilizadores e melhoria da web, o número de aplicações 

web-based também acompanhou o ritmo. O aumento do número destas aplicações fez também 

com que o volume de dados presentes na web aumentasse de forma tremenda [40]. 

Os dados podem ser consultados pelos utilizadores via aplicações web, através de um 

browser. Quanto aos desenvolvedores, estes por vezes criam serviços que podem ser utilizados 

por outras aplicações, para obtenção dos dados/informações. Assim sendo, podemos definir 

o conceito de programação web como o conjunto de técnicas que facilitam o desenvolvimento 

de serviços para a web ou simplesmente em inglês, web services. [37]. 

Um exemplo prático introdutório consiste por exemplo, considere uma aplicação web 

relacionada com atividades ao ar livre. Os seus utilizadores certamente se preocuparão com 

questões relacionadas com a meteorologia. Obviamente que os desenvolvedores dessa 

aplicação não possuem, nem será criada propositadamente uma estação meteorológica, para 

a obtenção de tais informações climatéricas. Assim sendo, os desenvolvedores consumirão 

um WS retornando informações meteorológicas, desenvolvido por uma entidade 

especializada na matéria, como é o caso do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) 

ou o serviço “Yahoo Weather API” [39], entre outros. Posteriormente as informações obtidas, 

via WS, são integradas na aplicação.  
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Para melhor demonstrar o exemplo dado e a aplicabilidade de um WS, foi implementado 

um simples código em PHP 7.0 (PHP: Hypertext Preprocessor versão 7.0) através do qual se usa 

(“consome”) o serviço desenvolvido pelo grupo Yahoo (“Yahoo Weather API”) [39] para 

obtenção de informações climatéricas (figura 2.1).  

 

 

 

 

Figura 2.1: Aplicabilidade de um WS, para consumir o serviço desenvolvido pelo grupo Yahoo para obtenção 

de informações climatéricas. 

 

De salientar que no código presente anteriormente, a definição da variável “$url” deve ser 

feita através do link descrito de forma contínua, apenas se apresenta assim (separado em 

quatro linhas) por questões relacionadas com a visualização do código.  

Através do endereço designado pela variável “url”, obtém-se todas as informações 

climatéricas para o local pretendido num formato Java Script Object Notation (JSON). As 

informações podem igualmente ser obtidas num formato XML. Em seguida, pode observar-

se partes da resposta retornada pelo serviço, no formato JSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1: Aplicabilidade de um WS, para consumir o serviço desenvolvido pelo grupo Yahoo para obtenção de 

informações climatéricas. 
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De salientar que no código presente anteriormente (figura 2.1), a definição da variável 

“$url” deve ser feita através do link descrito de forma contínua, apenas se apresenta assim 

(separado em quatro linhas) por questões relacionadas com a visualização do código.  

Através do endereço designado pela variável “url”, obtém-se todas as informações 

climatéricas para o local pretendido num formato JSON. As informações podem igualmente 

ser obtidas num formato XML. Em seguida, pode observar-se partes da resposta retornada 

pelo serviço, no formato JSON (figura 2.2). 

 

 

 

Figura 2.2: Exemplo da resposta retornada pelo serviço, em formato JSON. 
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As informações consideradas relevantes são posteriormente gravadas num array, tendo 

em atenção que caso as temperaturas sejam definidas em graus Fahrenheit, estas são 

convertidas para a unidade do Sistema Internacional Celsius, através da função desenvolvida 

“converter_temp”. Finalmente as últimas linhas de código são responsáveis pela apresentação 

das informações climatéricas devidamente formatadas numa tabela. Em seguida apresenta-

se o resultado da execução do código (figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3: Resultado da execução do código acima apresentado para obtenção de informações 

meteorológicas, através do consumo do serviço de meteorologia do “Yahoo Weather API”. 

 

2.3.2 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 

Tecnologias como Asynchronous JavaScript and XML ou simplesmente conhecida por 

AJAX facilitam o uso eficiente de WS em aplicações web [37]. AJAX faz com que estas 

aplicações se tornem mais rápidas, interativas e user-friendly, na medida em que corre 

diretamente no navegador web e a informação é carregada diretamente para o browser 

enquanto o utilizador está a olhar para o conteúdo atualmente disponível. Antes de se tornar 

popular esta tecnologia, os navegadores web eram “stateless”, significando que os utilizadores 

teriam de aguardar até que a próxima página fosse carregada e as relações entre os conteúdos 

das páginas consequentes se estabelecessem.  

Mas recorrendo a métodos AJAX, atualmente os utilizadores podem desfrutar de uma 

navegação “state-full”, significando que o próximo conteúdo relacionado será obtido e 
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carregado para o navegador de forma assíncrona, e o esforço para correlacionar os conteúdos 

relacionados será mínima. Ou seja, enquanto os utilizadores estão a visualizar uma dada 

página, um pedido HTTP é enviado ao servidor que responde sob a forma de mensagem 

formatada (XML ou JSON) e parte da página é atualizada. Considerando-se o exemplo, 

anteriormente dado, da aplicação que disponibilizava o estado climatérico, o estado do tempo 

pode ser atualizado de forma automática e em tempo real, sem necessidade de se carregar 

toda a página, deste modo a aplicação torna-se mais apelativa e mais agradável à utilização 

[37]. 

 

2.3.2 Protocolo HTTP e Web Services 

Todos os navegadores, servidores e respetivas aplicações web comunicam entre si através 

do Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Podemos assim considerar o HTTP como a 

“linguagem” comum da internet na era moderna [38].  

Milhares de milhões de páginas HTML (Hyper Text Markup Language), imagens JPEG, 

ficheiros WAV, MPEG vídeos, Java applets, entre outros ficheiros/aplicações são 

transmitidos diariamente na rede. Toda esta informação é transmitida recorrendo ao 

protocolo HTTP de forma rápida, convencional e segura desde os servidores espalhados 

globalmente até aos web browsers dos nosso computadores pessoais [37][38]. 

Dado que o HTTP compreende protocolos para a troca segura de informação, garante 

que os dados não serão danificados ou alterados durante a sua transmissão. Isto torna-se 

ideal quer para os utilizadores, que podem aceder à informação sem se preocuparem com 

questões de integridade, quer para os desenvolvedores web que deixam de ter preocupações 

acrescidas com questões relacionadas com a destruição, duplicação e distorção das 

comunicações, podendo-se concentrar verdadeiramente na programação da aplicação [38]. 

Analisaremos agora de uma forma mais detalhada este protocolo, começando por analisar o 

conceito de cliente e servidor. 

 

 

 Clientes e Servidores 
 

Os conteúdos web estão alojados em servidores, que têm a capacidade de “falar” o 

protocolo HTTP, sendo frequentemente designados por “HTTP servers”. Estes servidores, 

que alojam os conteúdos, fornecem tais informações aos clientes quando estes efetuam um 

dado pedido (“request”). Os servidores respondem ao pedido enviando os dados sob a forma 

de resposta HTTP ou “HTTP response”, como se ilustra na figura 2.4. Juntos, os clientes e os 

servidores HTTP, são os componentes básicos da World Wide Web [38]. 
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Figura 2.4: Exemplo de uma comunicação entre cliente e servidor utilizando o protocolo HTTP. 

Sempre que navegamos na internet através de um browser, estamos a fazer constantes 

pedidos e a receber as respetivas respostas do lado do servidor. Considere-se, por exemplo, 

que se pretende aceder ao endereço da Google® através de “https://www.google.pt” o web 

browser fará um HTTP request ao servidor da empresa, este tentará procurar o objeto 

pretendido e caso obtenha sucesso retornará o objeto sob a forma de resposta HTTP ou 

HTTP response.  

Caso não consiga localizar o objeto, que o utilizador pretenda a resposta HTTP indicará 

a causa para o sucedido através de uma mensagem de erro antecedida por um código. Mais 

à frente serão abordados os códigos mais comumente retornados, bem como o seu respetivo 

significado (tabela 2.1). Em seguida apresenta-se um exemplo de pedido e resposta HTTP, 

quando tentamos aceder ao endereço “https://www.google.pt”. 

 

HTTP Request 

 
 

HTTP Response 
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Este é um exemplo clássico da troca de mensagens que acontece sempre entre cliente e 

servidor quando navegamos na rede usando o protocolo HTTP. Neste exemplo, efetua-se 

um Request do tipo “GET”, ou seja, estamos a tentar obter um dado recurso, no caso a página 

principal do Google®. Imediatamente em seguida, na mesma linha deve estar definida a 

localização do recurso pretendido [38]. De notar que neste exemplo se está a aceder à “raiz”, 

ou seja à “home page” da gigante americana. Deste modo o caminho indicado é simplesmente 

“/”. Mas por exemplo caso pretendesse-mos aceder ao Google Maps® o pedido já seria: 

 

 

HTTP Request para o endereço “https://www.google.pt/maps” 

 
 

 

Neste caso já é mais facilmente percetível a indicação da localização do recurso à qual 

estamos a tentar aceder (“/maps/”). Por fim, na mesma linha segue-se a versão do protocolo 

HTTP que estamos a usar, no caso a 1.1. Existem outros parâmetros que são especificados 

na mensagem de pedido, nomeadamente o nome do Host e a porta, o protocolo de 

transferência alternativo, a data, entre outros campos que variam conforme o tipo de pedido 

e recurso que estamos a tentar aceder [38]. 

Na primeira linha da mensagem de resposta, enviada pelo servidor, encontra-se 

igualmente a versão de HTTP utilizada seguida de um código de estado (“status code”). Neste 

exemplo foi-nos devolvido 200, significando que o pedido enviado resultou numa reposta 

com sucesso [38]. Nas linhas que se seguem, existem outros vários campos HTTP à 

semelhança do que acontece no Request. Estes estão separados do corpo da resposta ou 

“Response body” por uma linha vazia. É nesta parte da mensagem que são transmitidos, por 

exemplo os dados em JSON ou em XML, provenientes do servidor em resposta ao pedido 

[38].  

Todas as mensagens de reposta HTTP vêm com um código de três dígitos associado, que 

informa ao cliente se o pedido teve êxito ou se outras ações serão necessárias. Os códigos de 

estado mais comumente usados estão presentes na tabela 2.1 [38].  
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Tabela 2.1: Status codes mais comumente retornados nas mensagens HTTP [38]. 

HTTP Status Code Descrição 

200 Ok. O recurso foi retornado com sucesso. 

302 Redirecionar. Ir para outra localização para obter o recurso. 

404 Não encontrado. Recurso especificado não foi encontrado. 

500 Erro interno do Servidor. O servidor encontrou uma condição inesperada que 
o impediu de responder ao pedido com sucesso. 

 

 

 HTTP Resources 
 

Ao longo deste capítulo o termo “recurso web” tem vindo a ser introduzido, contudo 

carece de uma explicação mais detalhada. 

Todos os servidores alojam vários recursos, figura 2.5, sendo que estes constituem a 

principal fonte dos conteúdos web [37]. O tipo de recursos mais simples são os ficheiros 

estáticos, tais como: ficheiros de texto, ficheiros HTML, imagens e vídeos. Contudo os 

recursos podem não ser estáticos, podendo ser softwares que geram conteúdos consoante os 

parâmetros de entrada, imagens em direto de uma câmara, ou o resultado de uma query 

aplicada a uma base de dados. 

 
Figura 2.5: Os servidores podem alojar vários recursos, sendo posteriormente acedidos pelos clientes através 

de um identificador. 
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Quando estamos a navegar na internet, estamos simplesmente a aceder a recursos web 

digitando a sua localização na barra de endereços, usando um determinado URI (“Uniform 

Resource Indicator”), como se demonstrou anteriormente quando se fez um pedido para aceder 

à aplicação “Maps” da Google®. Note-se que cada recurso tem um identificador URI único 

[37]. 

Para concluir, após a especificação do endereço do recurso um pedido HTTP GET é 

enviado para o servidor, tal como foi abordado anteriormente, obtendo-se o seu conteúdo.  

 

2.4. O que é o REST? 

O REST é um estilo de arquitetura de software, que pode ser usado no decorrer do 

desenvolvimento de um dado sistema. Idealmente esta arquitetura é usada no 

desenvolvimento de aplicações baseadas em serviços web. Esta arquitetura baseia-se em cinco 

princípios, descritos por Roy Fielding [41][37] na sua dissertação de doutoramento. 

Recapitulando e abordando agora mais detalhadamente os princípios chave do REST, 

incluem: 

 

 Todos os recursos possuem uma identificação única, como por exemplo um 

URI; 

 Estabelece relações entre os recursos, ou seja todos os recursos devem estar 

ligados uns com os outros; 

 Usa métodos standards (como por exemplo, HTTP, XML, JSON, etc); 

 Os recursos podem ter múltiplas representações, o que refletem diferentes 

estados aplicacionais; 

 A comunicação deve ser sem monitorização de estado, utilizando HTTP. 

 

Frequentemente, o REST é referido como a arquitetura de software da web, dado que de 
facto muitas das aplicações hoje em dia implementam esta arquitetura, o que faz do REST o 
estilo predominante [40]. 

No modelo cliente/servidor, usando o REST é possível separar as várias camadas 
aplicacionais, por exemplo podemos separar a camada de apresentação (interface) da camada 
de dados (BD) [40].  

Um dos elementos chave do REST é o conceito de recurso. Tal como foi analisado 
anteriormente, na secção 2.3, os servidores alojam os recursos, que são posteriormente 
consumidos pelos clientes. Tudo o que pode ser rotulado pode constituir um recurso. De 
acordo com esta definição, uma imagem, um documento, a meteorologia atual, etc. pode ser 
um recurso nesta arquitetura [37].  

Cada recurso está identificado pelo seu identificador único, URI. Por outras palavras, cada 
“pedaço” de informação está identificado pelo seu URI. Este é também um princípio chave 
da web semântica [40]. Mas um recurso também pode ter uma representação associada, ou 
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seja, um documento pode ser um documento HTML, por exemplo, a informação 
meteorológica pode ser um documento XML, etc.. 

Um determinado recurso também pode ter metadados associados, tais como o tipo de 
ficheiro ou a data da última modificação, entre outros [40]. Isto pode ser importante no 
consumo de um dado recurso. Como exemplo, relembre-se do exemplo do serviço 
meteorológico dado ainda no decorrer deste capítulo. Pode ser importante verificar a data e 
hora da última alteração dos dados do estado do tempo, de modo que a informação esteja 
sempre atualizada para os utilizadores do serviço. Deste modo, também não há necessidade 
de consumir recursos para obtenção dos mesmos dados constantemente, sendo que só se 
faz uma nova busca mediante novas informações. 

 

2.4.1 Métodos HTTP 

Já foi abordado aqui neste capítulo a importância e como funciona o HTTP como 

protocolo de transferência. Obviamente, quando falamos de serviços web, como temos vindo 

a abordar, não podemos deixar de referir que o protocolo utilizado para a transferência de 

dados no consumo de recursos em WS RESTful é o HTTP. A simplicidade e a vasta 

utilização/aceitação deste protocolo, bem como, o facto de quase todas as plataformas o 

aceitarem, fez do HTTP o meio de transporte superior e mais amplamente utilizado na 

internet [38]. 

O protocolo HTTP pode ser usado não só para aceder a recursos como páginas HTML, 

mas também para aceder a imagens, vídeos, aplicações web, entre outros recursos, como 

esmiuçado na secção 2.3. Obviamente que a arquitetura REST beneficiará da utilização deste 

protocolo, aplicando os princípios chave do REST no desenvolvimento de aplicações que 

correm na web, sendo o transporte mediado por HTTP [37][40].  

Para aceder a um dado recurso usando HTTP, para além do URI do recurso deve ser 

indicada a ação a efetuar-se. Tal ação é definida usando verbos HTTP, sendo que cada um 

contém uma semântica associada que ajuda a identificar a ação a executar-se. A tabela 

seguinte (tabela 2.2) sumariza os verbos HTTP e como são aplicados no contexto REST [37]. 

 

 
Tabela 2.2: Vários verbos HTTP e respetivas funcionalidades associadas.  

Verbo Descrição 

GET Devolve um dado recurso identificado pelo seu URI. 

POST Envia um dado recurso para o servidor. Atualiza o recurso especificado pelo 
URI. 

PUT Envia um dado recurso para o servidor, de modo a ser guardado na localização 
especificada pelo URI. 

DELETE Apaga um dado recurso especificado pelo seu URI. 

HEAD Devolve os metadados de um determinado recurso especificado pelo seu URI. 
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Os verbos HTTP podem ser interpretados como as possíveis formas de interação com os 

recursos durante o seu ciclo de vida. O verbo PUT cria o recurso, começando assim o seu 

ciclo de vida. O método GET retorna um dado recurso, sendo que o HEAD devolve os 

metadados associados. O verbo POST pode ser utilizado para atualizar um recurso, no 

entanto, num contexto REST podem ser retornados dados por parte do servidor. Contudo 

idealmente o método POST deve ser usado para propósitos de atualização. O ciclo de vida 

do recurso acaba com a utilização do verbo DELETE. Os verbos HTTP fornecem uma 

forma uniforme de comunicação com os recursos, que relembre-se é um princípio chave da 

arquitetura REST [37][41]. 

Considere-se um exemplo para melhor explicar estes conceitos. Imagine-se que há um 

jogo de futebol, sempre que um jogador comece a jogar, quer seja do início ou entre já no 

decorrer do encontro como substituto, usamos a operação PUT para criar o recurso jogador. 

A este jogador será atribuído um dado URI, como por exemplo 

“http:www.jogo_futebol_exemplo.pt/jogo2/jogadorA”. Enquanto o jogo decorre e o jogador 

continua a jogar, usamos o verbo POST de modo a atualizar os dados estatísticos desse 

mesmo jogador, por exemplo, golos marcados. E aqueles que pretendam obter tais 

informações conseguem fazê-lo recorrendo ao método GET. Assim que o jogador seja 

substituído é utilizada a operação DELETE, terminando assim o ciclo de vida do recurso. 

Substituindo-se por um relativo ao jogador que o substituiu se for o caso, iniciando-se de 

novo o ciclo agora para este novo recurso criado. 

Atualmente na web, as operações mais utilizadas são o GET e o POST. Uma das razões 

principais que faz com que os desenvolvedores praticamente só usem estes dois métodos e 

raramente recorram ao PUT e DELETE, prende-se com as restrições aplicadas pelos “web 

servers” ao nível destas operações [37]. Significando isto, que os programadores tendem a 

utilizar o POST como método para apagar e criar recursos. Dado que por vezes, existe a 

tendência de os métodos mais adequados para o fazer, PUT e DELETE, sejam bloqueados 

pelas firewalls.  

As boas práticas contudo ditam que sempre que possível devem ser utilizadas as 

operações PUT e DELETE, ao invés de sobreutilizar o método POST. Fazendo isso, para 

além de prevenir acidentes como apagar os dados, quando na realidade o que se pretendia 

fazer era uma simples atualização dos mesmos, torna o nosso WS RESTful menos ambíguo 

[37]. 

2.5. A necessidade da implementação de web services 

RESTful 

Tal como foi discutido anteriormente neste capítulo, a implementação de serviços 

revolucionou a forma como as aplicações web são desenvolvidas, e portanto a forma como 

usamos a rede. Grande parte das aplicações web que hoje em dia utilizamos são 

implementadas em PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), tais como: WordPress®, Flickr®, entre 
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outras [42]. De acordo com a “TIOBE programming community índex” [43] esta é atualmente a 

sétima linguagem de programação mais utilizada à escala mundial. Dada a grande aceitação 

do PHP e do REST torna-se importante perceber de que forma podemos implementar WS 

RESTful usando esta linguagem.  

A combinação das demais tecnologias e linguagens de programação como PHP, REST, 

AJAX, etc. torna possível a existência de uma nova geração de aplicações web poderosas, 

elevando a forma como usamos a rede para outros níveis [40][43].  

Ao invés de se desenvolver todas as camadas aplicacionais e passar horas a fazer 

“debugging” e corrigir problemas, recorrendo a WS é possível incorporar funcionalidades já 

testadas e a funcionar dentro da nossa aplicação, sem necessidade de as programar ou 

reprogramar despropositadamente [43]. Como por exemplo, considere-se que estamos a 

trabalhar num projeto, para a criação de uma rede social, a funcionalidade de partilha de fotos 

pode ser adicionada recorrendo à API da Flickr®.  

Dada a importância e a popularização da aplicação de serviços, torna-se fundamental os 

desenvolvedores web perceberem de que forma podem criar os seus próprios serviços e mais 

importante do que isso, de que forma os podem consumir, sendo que um bom WS deve ser 

acompanhado de uma boa documentação para que seja possível o seu consumo por parte de 

terceiros [42]. Na secção 2.7 será debatida de que forma e quais as ferramentas disponíveis 

para a criação de WS em PHP. 

2.6. Web Services: Vantagens e Desvantagens 

Web service pode ser definido como uma entidade programável que fornece uma 

funcionalidade específica, acessível a um indeterminado número de sistemas divergentes 

através do uso de padrões comummente aceites, como HTTP e XML [25]. 

Tradicionalmente nas arquiteturas distribuídas, os vários componentes do sistema estão 

“fragilmente” ligados. Tais sistemas são extremamente sensíveis a alterações [25]. Numa 

situação onde a procura e exigência aumentem, essas fragilidades facilmente se transformam 

numa crise, dando origem a problemas como: web sites que não respondem, sistemas lentos, 

incapacidade de mudar rapidamente para novas oportunidades de negócio ou ameaças 

competitivas, entre outros cenários.  

O facto de os componentes estarem altamente acoplados (embora de forma frágil) faz 

com que estes sistemas não sejam nada flexíveis, o que acaba por justificar os problemas 

anteriormente referidos. O que torna também a manutenção e gestão destas arquiteturas 

insustentável [25]. Torna-se então fundamental utilizar e construir arquiteturas mais flexíveis, 

de modo a produzir-se sistemas mais suscetíveis e adaptáveis a mudanças. 

É neste sentido de criar uma nova geração de aplicações distribuídas, que surgiram os WS, 

como abordado no ínicio deste capítulo. Ao longo deste documento o termo WS já foi 

algumas vezes abordado, cabe agora nesta secção abordar alguns conceitos mais abrangentes, 

no sentido de fazer a ligação com algumas vantagens e desvantagens. 
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De uma forma simples e sucinta, um WS compreende um conjunto de funções que são 

empacotadas como uma simples entidade partilhada na rede, de forma a poder ser usada por 

outros programas ou sistemas [25][37]. Os WS podem ser acedidos por uma qualquer 

linguagem, dispositivo ou sistema operativo, uma vez que utiliza o protocolo HTTP como 

camada de transporte. Este aspeto constitui uma clara vantagem, não só por se tratar de um 

protocolo padrão amplamente usado, como também permite/facilita a passagem de pedidos 

(“requests”) através das firewalls [25]. Os parâmetros de entrada e saída do pedido/resposta são 

codificados normalmente em XML ou JSON, padrões também amplamente usados. Esta 

característica faz com que os pedidos/respostas não estejam dependentes de algum 

componente tecnológico em particular ou “calling convention” [25]. 

WS podem ser usados para construção de sistemas distribuídos de uma forma muito mais 

rápida e vantajosa economicamente [25]. Para além disso, os WS têm a capacidade de 

executar funções que podem servir vários propósitos e podem variar desde simples pedidos 

a processos de negócios mais complexos. Um simples WS pode fornecer uma simples 

informação de produtos em stock, por exemplo, ou uma simples informação de uma 

transação bancária, ou informação meteorológica como anteriormente no decorrer deste 

capítulo se apresentou. 

O princípio fundamental por detrás do WS é a arquitetura orientada a serviços (SOA). 

No ínicio deste capítulo, recorde-se, já se fez uma alusão alargada a esta arquitetura e a forma 

como evoluíram e surgiram os WS. Cabe agora apresentar os vários processos que necessitam 

de ser incluídos em qualquer ambiente orientado a serviços [25]: 

 

 Durante o processo de criação de um WS, devem ser definidas as suas 

interfaces e métodos de invocação. 

 Um WS deve ser publicado num ou vários repositórios na internet ou 

intranet, para que possam ser acessíveis aos potenciais utilizadores. 

 Um WS precisa de estar devidamente localizado para que possa ser invocado 

(consumido) pelos potenciais utilizadores. 

 Um WS deve ser despublicado assim que não seja mais necessário ou não 

esteja mais disponível.  

 

O WS promete ser uma tecnologia evolucionária e revolucionária no domínio da 

computação distribuída. Evolucionária porque os WS são o próximo passo para a abstração 

para além da tecnologia orientada a objetos, e revolucionária porque catapultará as 

tradicionais arquiteturas cliente-servidor para peer-to-peer [64]. Os WS combinam os melhores 

aspetos presentes num desenvolvimento “component-based” com uma abordagem orientada a 

objetos, sendo essencialmente mais voltados para a arquitetura, design, implementação e 

“deployment” de soluções “e-business”.  

Tal como um componente, um WS apresenta a característica “Black-Box” ou seja pode 

ser usado sem que seja necessário conhecer a sua implementação interna. Tal como sistemas 

orientados a objetos, alguns dos princípios fundamentais dos WS são encapsulamento, envio 
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de mensagens, binding dinâmico, descrição e definição do serviço. É fundamental ter a noção 

de que tudo é um serviço, que pode ser publicado através de uma Application Programming 

Interface (API) para que possa ser usado por outros serviços na rede e cujos detalhes da 

implementação são encasulados. As aplicações do futuro serão construídas a partir de WS 

que serão selecionados dinamicamente, no momento da execução, tendo em conta alguns 

parâmetros como o custo, qualidade e disponibilidade [25].  

Em seguida enumera-se com mais clareza as principais vantagens e desvantagens do seu 

uso. 

 

2.6.1 Vantagens  

Os WS são vistos como a solução, como o caminho para a próxima geração de 

sistemas distribuídos, pelas razões que em seguida serão evidenciadas: 

 

 Interoperabilidade 
 

Ao contrário de algumas outras tecnologias, os WS não são acedidos nem fazem uso de 

protocolos “object-model”, como o caso do Distributed Component Object Model (DCOM) da 

Microsoft®, Remote Method Invocation (RMI) ou Internet Inter-ORB Protocol (IIOP). Em vez disso, 

os WS são acedidos utilizando protocolos web ubíquos e padrões para formatação de dados, 

como HTTP e XML [25]. Desta forma consegue-se trocar de uma forma fácil, simples e leve 

informação com WS. Para além disso, qualquer WS pode trocar igualmente informações com 

vários outros WS. 

Um WS pode ser consumido usando qualquer linguagem de programação ou plataforma, 

desde que o consumidor consiga criar e consumir as mensagens definidas/especificadas pela 

interface do WS [25]. Deste modo os desenvolvedores não necessitam de mudar de ambiente 

de desenvolvimento, quer para criarem ou para consumirem um WS. 

 

 

 Ubiquidade 
 

Tal como já foi enunciado várias vezes, os WS comunicam utilizando o HTTP e XML. 

Portanto, qualquer dispositivo que suporte estas tecnologias tanto pode hospedar como 

consumir um WS. Ou seja, é só uma questão de tempo até que esta tecnologia passa a ser 

utilizada em vários dispositivos como carros, frigoríficos, sofás, máquinas de café, entre 

outros utensílios [25]. Por exemplo, suponha-se que uma máquina de refrigerantes está a 

necessitar de ser abastecida, através da rede a máquina pode contactar diretamente o 

fornecedor via WS, solicitando abastecimento. 
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 Reutilização do código 
 

Um WS pode ser utilizado por várias plataformas servindo diferentes 

objetivos/propósitos. O código do WS é implementado uma única vez, podendo ser 

utilizado vezes sem conta por diferentes aplicações. Relembre-se também que os WS 

possuem a característica “Black Box” que torna a sua utilização fácil sem necessidade de ter 

em atenção a implementação interna [25].  

 

 

 Redução do tempo de implementação 
 

A utilização de WS torna mais fácil o processo de desenvolvimento de um sistema, que 

não passa a ser construído do zero, para além disso torna-se também mais fácil incluir novas 

funcionalidades. O tempo de implementação de sistemas que incluem WS é mais reduzido, 

sendo uma boa opção para o desenvolvimento de software à medida [25]. 

 

 

 Redução de custos 
 

Uma vez que a utilização de WS permite uma maior integração de dados e 

consequentemente sistemas, não é necessário criar aplicações específicas para este fim, 

processo que pode dispendioso e demorado. Para além disso os WS tiram partido de 

tecnologias e protocolos da infraestrutura web já existente na organização, requerendo por 

isso pouco investimento [25][37]. 

 

 

 Fácil aprendizagem 
 

Os conceitos e princípios por detrás dos WS são de fácil compreensão. Os WS reduzem 

a complexidade através de encapsulamento. Numa interação cliente-servidor com um WS a 

entidade que faz o pedido não faz ideia da forma como está implementado o serviço, da 

mesma forma que o WS não tem noção do modo como está implementada a aplicação 

(cliente) à qual responde [25]. Isto porque os detalhes são encapsulados, reduzindo assim a 

complexidade. 

 

 

 Suporte 
 

Existem muitas toolkits e frameworks disponíveis, criadas por diversas gigantes como 

Microsoft®, IBM®, Sun Microsystems®, entre outras, que facilitam o desenvolvimento de WS 

[25]. Na secção seguinte (secção 2.7) serão detalhadas algumas das principais frameworks na 

implementação de WS RESTful. Em suma, podemos concluir que se a implementação de 
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WS já não implicava grande dificuldade, com estas ferramentas a fasquia ainda baixou 

tornando-se não só mais fácil como mais rápido e robusto. 

 

 

 Segurança 
 

O conceito de segurança, neste contexto, é um tópico algo sensível. Mas ao contrário do 

que pode ser suscetível à primeira vista, a utilização de WS também apresenta algumas 

vantagens. Obviamente que aqui nesta parte, apenas serão abordadas as vantagens, dado que 

mais à frente neste documento se atacarão as desvantagens. Com a utilização de WS deixa 

de ser necessário contactar com a base de dados diretamente, o WS servirá de intermediário 

entre a aplicação e o servidor de base de dados. Obviamente que isto fará com que a base de 

dados fiques menos exposta [25][26]. 

 

 

2.6.2 Desvantagens 

Para que os WS tenham sucesso, existem muitos desafios técnicos que precisam de ser 

atendidos. Em seguida, apresentam-se alguns dos problemas enfrentados pelos profissionais 

da área e de que forma é possível superar esses obstáculos: 

 

 

 Como descobrir um WS? 
 

Assim que um WS seja publicado, torna-se fundamental informar e divulgar a sua 

existência, permitindo que este possa ser utilizado por terceiros. Contudo, o que acontece 

caso o serviço sofra alguma alteração ou a sua localização se altere, numa fase posteriormente 

à publicação? 

Como resposta a este problema surge o standard Universal Description, Discovery and Integration 

(UDDI). UDDI é um repositório de WS, onde os desenvolvedores podem publicar os seus 

serviços, juntamente com a informação acerca da sua localização atual. Que caso se altere, 

isso irá refletir-se no repositório UDDI [25]. Suponhamos que se altera um WS, por exemplo 

é adicionada uma nova funcionalidade, mas mantendo-se inalterada a funcionalidade que lhe 

antecedia, as aplicações existentes que fazem uso deste WS, continuarão a operar 

normalmente. Contudo, no entanto nem sempre se seguem os standards, fazendo com que 

por vezes se perca o partido tirado pela utilização de um serviço, que suponhamos mudou 

simplesmente de endereço. 
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 Confiabilidade  
 

A confiabilidade de um WS é medida tendo por base o número de falhas ocorridas num 

período de tempo, normalmente por ano ou por mês. Por outras palavras, confiabilidade 

refere-se à capacidade de entregar de uma forma ordenada as mensagens trocadas entre o 

cliente e o servidor [25].  

A confiabilidade de um WS é afetada diretamente pelo facto de se usar o HTTP. Neste 

protocolo não há garantia se os pacotes enviados são efetivamente entregues. Para ultrapassar 

este problema, muitos novos protocolos têm surgido, como é o caso do Reliable HTTP 

(HTTPR), Blocks Extensible Exchange Protocol (BEEP) e Direct Internet Message Encapsulation 

(DIME), podendo ser usados para suprimir este problema [25]. Contudo, ainda levará algum 

tempo até que estes protocolos sejam amplamente aceites e usados. 

Uma outra alternativa, para aumentar a confiabilidade inerente à utilização de WS seria 

usar “message queuing”, apesar disso se refletir diretamente num atraso do tempo de resposta 

do servidor [25]. 

 

 

 Escalabilidade  
 

Escalabilidade é a capacidade de aumentar/adicionar recursos para produzir um aumento 

linear (idealmente) na capacidade de resposta do serviço. Por outras palavras, é a capacidade 

de um sistema se manter consistente e com uma performance aceitável mesmo numa situação 

de sobrecarregamento. Uma característica chave de uma aplicação escalável é que uma 

“carga” adicional (por exemplo, um aumento de “requests”) requer apenas recursos adicionais, 

em vez de uma modificação extensiva de toda a aplicação [25].  

Numa arquitetura de sistemas distribuídos, mesmo que cada um dos componentes seja 

altamente escalável é inevitável conseguir-se um sistema com uma boa escalabilidade. Não 

importa quão rápido sejam cada um dos serviços no envio e receção de mensagens, o sistema 

não será escalável se existirem, por exemplo, muitas mensagens a serem trocadas na rede ou 

se estas forem demasiado grandes [25]. Uma possível solução para aumentar a escalabilidade 

de um sistema distribuído, poderá passar por limitar o número de mensagens trocadas ou 

limitar o seu tamanho.  

 

 

 Performance  
 

A performance de um WS é medida tendo em conta duas propriedades: a taxa de 

transferência (“throughput”) e latência. A taxa de transferência representa o número de 

“requests” atendidos pelo WS num período de tempo. Por sua vez, a latência é o tempo 

despendido desde o envio do pedido (“request”) até à obtenção de resposta (“response”) [25].  
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O principal problema que afeta a performance dos WS encontra-se no facto de utilizarem 

uma codificação de dados em XML/JSON, em vez de dados binários (cerca de 400% mais 

pequenos) [25]. De todas as vezes que se recebam ou enviem dados existe a necessidade de 

se realizarem codificações ou descodificações, o que leva a um consumo adicional de tempo. 

Quanto maior a complexidade dos dados, maior será esta penalização sentida ao nível do 

desempenho.  

 

 

 Dificuldade em implementar um modelo de negócio 
 

É extremamente difícil implementar um modelo de negócio no que diz respeito à 

utilização de WS [65]. Por exemplo, torna-se complicado determinar durante quanto tempo 

foi usado um determinado serviço, de modo a determinar-se qual o valor a cobrar. Uma 

solução para este problema seria implementar-se um serviço intermediário de autenticação 

entre o cliente e o fornecedor do WS [25].  

Primeiramente, o cliente e o fornecedor acordavam e assinavam eletronicamente o 

contrato. Nesse contrato, seriam restabelecidas algumas questões como o tempo de utilização 

do serviço, por exemplo, diariamente, mensalmente, anualmente, etc. e as assinaturas para 

encriptação e autenticação no serviço. O serviço intermediário (de autenticação) passaria a 

servir de “contador”, determinando o tempo e número de utilizações, permitindo 

posteriormente determinar o preço da utilização [25]. 

 

 

 Problemas de segurança 
 

Como foi referido anteriormente os WS permitem uma maior segurança e proteção dos 

dados, na medida que evitam o contacto direto com a base de dados. No entanto, alguns WS 

são disponibilizados publicamente sem qualquer tipo de medida de segurança e proteção dos 

dados, permitindo a qualquer utilizador solicitar dados, sem que a seja autenticado [66]. Ou 

seja, o problema será mesmo como autenticar o utilizador [25]. 

A autenticação do utilizador pode ser conseguida exigindo-se que o WS seja invocado 

usando-se o protocolo HTTPS, ou seja incluindo o protocolo Secure Socket Layer (SSL) 

[25][66]. Para resolver este problema também podem ser usadas assinaturas digitais como 

forma de autenticação segura [66].  

 

2.6.3 Conclusão 

 

Obviamente não existem soluções perfeitas, qualquer solução apresentará sempre 

vantagens que podem sobrepor-se ou não a algumas sempre existentes desvantagens. Mas a 
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utilização de WS demonstra ser o próximo passo a dar no sentido da evolução da 

computação distribuída [25].  

A utilização de WS oferece-nos inúmeras vantagens sobre as tradicionais tecnologias, mas 

à semelhança do que acontece com qualquer tecnologia recente, ainda contem alguns 

problemas. Apesar disso, o futuro parece promissor à medida que estes problemas serão 

lentamente e firmemente ultrapassados [25].  

 

2.7. PHP: Hypertext Preprocessor 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação para 

construção de aplicações web dinâmicas e iterativas [44]. Esta linguagem foi criada em 1995, 

por Rasmus Lerdorf, mas só em 1998 começou a popularizar-se [45][46][48]. No começo, o 

PHP, começou por ser um conjunto de ferramentas desenvolvidas em linguagem C, usadas 

por Rasmus para substituir os scripts desenvolvidos em Perl usados no desenvolvimento da 

sua home page pessoal ou “personal home page”, sendo daqui que advém inicialmente o acrónimo 

PHP. Só em 1995 foi lançada a versão 2 do PHP, a primeira versão pública desta linguagem 

[48].  

Em 1997, mais dois desenvolvedores Zeev Suraski e Andi Gutmans juntam-se a Rasmus 

Lerdorf reescrevendo toda a linguagem, lançando a versão 3 em Junho de 1998 [48]. No final 

desse mesmo ano, o PHP era já usado por milhares de desenvolvedores web em diversas 

páginas na internet [46]. Atualmente o PHP é uma das linguagem de programação web mais 

popular do mundo, sendo usada em cerca de 244 milhões de websites (fonte: Netcraft [47], 

dezembro de 2016), ocupando a sétima posição na lista de linguagens mais usadas atualmente 

(Agosto de 2018) [43]. 

Uma das características chave do PHP consiste na possibilidade de incorporação de 

código PHP num ficheiro HTML, tornando mais rápido o processo de criação e 

implementação de conteúdos dinâmicos. Uma página web dinâmica é uma página cujos 

conteúdos conseguem mudar automaticamente, cada vez que a página é visualizada ou à 

medida que é utilizada. Contrariamente uma página web estática consiste num simples ficheiro 

HTML, que apenas muda caso o programador entenda editá-la. Para além disso, esta 

linguagem facilita ainda a construção de páginas iterativas, entenda-se um website iterativo 

como um site capaz de responder aos inputs do utilizador, como por exemplo um formulário 

[46].  

PHP é uma linguagem “server-side”, significando que os scripts ou programas, usualmente 

correm no lado do web server. Pelo contrário, por exemplo, o JavaScript é uma linguagem “client-

side”, correndo normalmente nos web browsers. Para além disso, esta linguagem contém um 

interpretador designado “PHP Engine”, responsável pela execução dos scripts e funções PHP 

[48]. 

 

 



Capítulo 2 – Estado da arte  35 

x 

2.7.1 Funcionamento do PHP 

A execução de um script PHP num servidor web apresenta-se da seguinte forma [48]: 

 

1. O processo inicia-se com um pedido por parte do utilizador, para aceder a uma 

dada página web, clicando num link ou digitando o endereço URL da página. 

2. O servidor web reconhece que o URL pedido é um script PHP, solicitando que o 

“PHP engine” processe e execute o script.  

3. Assim que termine a execução do script é normalmente enviada uma página HTML 

para o web browser, cujo utilizador posteriormente a visualiza no seu ecrã, 

terminando deste modo o processo. 

 
Neste processo de funcionamento, o aspeto mais interessante ocorre na segunda fase, ou 

seja, na execução do script PHP. Isto porque esta linguagem é extremamente flexível, podendo 

realizar um número considerável de tarefas, tais como [48]: 

 

 Ler e processar os conteúdos de um formulário web enviado pelo utilizador; 

 Ler, escrever e criar ficheiros no web server; 

 Trabalhar com dados, armazenados em base de dados presentes no web server; 

 Obter e processar dados presentes noutros web sites e web feeds; 

 Gerar gráficos dinâmicos, manipular imagens, entre outras tarefas. 

 

 

2.7.2 Vantagens da utilização de PHP 

Uma das principais vantagens da utilização desta linguagem deve-se ao facto da existência 

de inúmeros Internet Service Providers (ISPs) e empresas de Web Hosting com suporte para PHP 

[48]. Atualmente, como já foi referido, são vários os desenvolvedores web que utilizam esta 

linguagem, portanto não sendo surpresa nenhuma que as principais empresas de alojamento 

web e ISPs suportem esta linguagem, fazendo com que atualmente o PHP esteja presente em 

milhões de sites [48]. 

Outra grande característica do PHP é o facto de ser uma linguagem “cross-platform” [48], 

ou seja, pode ser executado tanto em Windows, como em Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris, 

entre outros. Para além disso, esta linguagem pode ser integrada nos mais variados e comuns 

web servers, como Apache, Internet Information Server (IIS), Zeus e Lighhttpd. Significando isto que 

uma aplicação PHP pode ser desenvolvida numa configuração e posteriormente ser 

consumida num sistema diferente sem necessidade de se alterar o código, ou pelo menos de 

se efetuarem alterações profundas. É também extremamente fácil mudar uma aplicação PHP 

de um servidor para outro [48]. 

Comparativamente com outras linguagens, o PHP, não é uma linguagem de uso geral 

como o Python ou Ruby [48]. Isto porque o PHP é adequado para uma tarefa específica: 
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desenvolvimento web. Contudo e paradoxalmente, esta linguagem, não possui uma framework 

completa para o desenvolvimento de aplicações web como o ASP.NET ou Ruby, permitindo 

que os desenvolvedores implementem de raiz, ou podendo usar add-ons, extensões ou 

frameworks mais adequadas ao tipo de desenvolvimento que estão a fazer no momento, caso 

pretendam [48]. 

Esta característica também justifica de certo modo a popularidade do PHP, dado que não 

se torna necessário conhecer toda a framework ou ter de importar “toneladas” de bibliotecas, 

muitas vezes para apenas implementar tarefas básicas. Tornando esta linguagem básica e de 

fácil aprendizagem [48]. Outra razão que justifica a sua popularidade é a sua excelente 

documentação, apesar de ser online, presente em www.php.net [47]. 

No passado o PHP foi bastante criticado pela forma como lidava com alguns aspetos, por 

exemplo, uma das maiores críticas residia na forma como foi implementado o suporte à 

programação orientada a objetos. No entanto desde a versão 5, o PHP tem-se desprendido 

das suas versões anteriores, tendo sidas reescritas algumas funcionalidades. Atualmente esta 

linguagem, para além de ter uma forte e grande base consolidada para o desenvolvimento de 

soluções de pequena e média dimensão, apresenta-se como um “adversário à altura” para o 

desenvolvimento de aplicações de grande escala [48]. 

 

2.7.3 PHP 7: O que há de novo? 

A versão 7 do PHP, recentemente lançada, veio por fim e suceder à versão 5.6. Parece 

um pouco paradoxal o facto de se passar da versão 5.6 para a 7, sem que pelo meio tenha 

sido lançada a versão 6. O mesmo se passa por exemplo com o sistema operativo Windows® 

onde a versão 10 veio substituir a 8.1, sem que também tenha existido uma intermédia versão 

9. Mas no caso do PHP, a explicação é simples e na verdade existiu uma versão 6. Este 

projeto envolveu muitos colaboradores e muitas horas de trabalho, entre os períodos de 2005 

a 2010, sendo o principal objetivo incorporar suporte Unicode [54][50]. Infelizmente este 

projeto não chegou a bom porto, sendo lançada a versão 5.3 em junho de 2009 como forma 

de impedir que este estagnasse, incluindo muitas características desenvolvidas para a versão 

6. Contudo lançaram-se muitos livros, blogs em torno desta versão 6 que nunca chegou a 

existir, ou seja acabou por se tornar algo ilusoriamente real, desta forma entendeu-se 

desprender desta versão e saltar para 7.0 [54]. 

O desenvolvimento do PHP 7 foi extremamente rápido, dado que as maiores alterações 

(reestruturação do interpretador de PHP, conhecido como “Zend Engine”) foram realizadas 

antes do planeamento do lançamento desta nova versão [54]. Esta versão foi planeada em 

meados de Novembro de 2014, sendo posteriormente lançada sensivelmente 11 meses 

depois em Outubro de 2015. Em seguida apresenta-se a timeline do projeto (figura 2.6) [54]. 
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Figura 2.6: Timeline do desenvolvimento da versão 7.0 do PHP [54]. 

 

Em março de 2015 o desenvolvimento entra numa fase de “Feature freeze”, acelerando o 

processo de implementação e volvidos três meses foram implementadas as alterações 

previstas e acordadas, figura 2.6 [54]. Posteriormente seguem-se as fases de testes e validações 

Alpha e Beta, surgindo numa fase mais adiantada o lançamento de versões Beta com 

potencialidade de se tornarem o produto final (fase “Release Candidate”). Como se pode ver, 

o lançamento do PHP 7 aconteceu de uma forma incrivelmente rápida.  

Esta alteração (versão 7.0) foi considerada por muitos uma das mais profundas feita ao 

PHP, nesta última década [54]. Isto porque para além de serem adicionadas novas 

funcionalidades, de se terem feito simplificações sintáticas e remoção de artefactos, 

reinventou-se também o interpretador de PHP ou “PHP Engine” conhecido como “Zend 

Engine” apresentando-se agora na sua versão 3. Esta alteração traduziu-se sobretudo numa 

melhoria da performance na execução de scripts PHP na ordem dos 20-30% mais rápido 

[50][51]. 

Para além desta clara melhoria na performance, muitas outras alterações se verificaram, 

obviamente que não será possível apresentar todas elas neste documento. No entanto, nesta 

secção serão salientadas aquelas consideradas mais relevantes.  

A extensão MySQL e todas as funções inerentes foram removidas neste upgrade. A 

alternativa passa pela migração para uma API orientada a objetos, como o PHP Data Objects 

(PDO) ou Mysqli. Através da extensão PDO é possível aceder a uma infinidade de bases de 

dados, incluindo MySQL, permitindo ao utilizador conhecer apenas uma API para trabalhar 

com diferentes bases de dados, ao invés de conhecer várias APIs para os demais modelos de 

BD [54].  

Outra extensão que pode ser usada em alternativa é a Mysqli, esta API é ligeiramente 

diferente do PDO, na medida em que apenas suporta espaços reservados anónimos 

(denotados por um ponto de interrogação: “?”), ao invés de espaços reservados por nomes 

como no PDO, obrigando à ligação ou “Binding” das variáveis explicitamente para cada 

espaço reservado. Para além disso esta extensão não lança informações de erros [54].  
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Foram introduzidos também nesta versão alguns novos operadores, de destacar o 

“spaceship operator” (“<=>”) [54], o primeiro operador ternário do PHP com a finalidade de 

realizar comparações combinadas, retornando três operadores distintos: 

 

 O valor “-1” caso o valor à esquerda do operador seja menor que o valor à 

direta do operador; 

 O valor “0” caso os valores sejam iguais; 

 O valor “1” caso o valor à esquerda do operador seja maior que o valor à 

direta do operador. 

 

Destaque-se também a introdução do novo operador “Null Coalesce”, projetado para 

efetuar comparações combinadas, retornando a operação à esquerda do operador, caso a 

variável esteja definida (“Not Null”). Caso contrário é devolvido o valor à direita do operador 

[54][51], ou simplesmente “Null” caso não seja especificado nada. O facto mais interessante 

neste operador é que não devolve a informação caso a variável não exista ou não esteja 

definida, semelhante ao que acontece recorrendo à função “isset()”. Em seguida apresenta-se 

uma demonstração, para melhor explicar este novo operador. Este exemplo retrata a 

atribuição da variável “primeiro_nome” à variável “nome”, caso a primeira esteja definida e “Not 

Null”. 

 

No PHP 5 seria necessário fazer as seguintes operações: 

 
Figura 2.7: Operações necessárias no PHP 5, para implementar o novo operador “Null Coalesce”, presente no 

PHP 7. 

Agora, com recurso a este operador, apenas basta fazer: 

 

Figura 2.8: Exemplificação da utilização do novo operador “Null Coalesce”, presente no PHP 7. 

 

Também nesta versão é possível definir, recorrendo à função “define()” não só valores 

escalares, sendo possível agora definir arrays constantes. Foram também implementadas 

novas funções, como “intdiv()” que realiza a divisão inteira, “random_bytes()” e “random_int()” 

para obtenção de valores inteiros aleatórios para implementação de funções criptográficas 

[54].  
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Nesta nova versão a forma de reportar com erros também não ficou livre de alterações. 

Desde a versão 4 que esta questão não tinha sido alterada, apenas foram adicionadas algumas 

funcionalidades na versão 5. Nestas versões um erro fatal impedia a continuidade da 

execução do script, atualmente na versão 7 os erros fatais são tratados como exceções, 

podendo ser usado um bloco “try/catch” no seu tratamento e controlo. Desta forma a 

execução do script continua, não afetando a execução da aplicação e não se tornando tão 

maçadora a fase de desenvolvimento [54].  

Na sétima versão, também já é possível declarar o tipo de variável e tipo de retorno 

proveniente de uma função [54]. Nas anteriores versões, apenas existia a possibilidade de se 

declararem variáveis do tipo array ou object. No entanto, agora esta possibilidade foi estendida 

para os tipos: “float”, “int”, “string” e “bool”. Em seguida apresenta-se um exemplo desta nova 

característica: 

 

 
Figura 2.9: Declaração do tipo de variável e tipo de retorno proveniente de uma função, no PHP 7. 

 

O PHP 7 finalmente suporta a capacidade de compreender e converter valores Unicode 

para os seus respetivos caracteres, a partir de códigos hexadecimais [53][54]. Deste modo é 

possível, por exemplo, recorrer à função “echo()” para imprimir emojis: 

 

 

 

 

 

 

Concluindo, o PHP 7 traz inúmeras novidades, tendo sidas apresentadas as mais 

relevantes nesta secção. Poderá pensar-se que a migração para esta nova versão poderá ser 

algo difícil ou pode trazer problemas de incompatibilidade, no entanto segundo Davey Shafik 

[54], a atualização do PHP para esta versão é ainda um processo mais fácil do que passar da 

versão 5.2 para a 5.3. 

 

2.7.4 PHP Frameworks 

Tal como foi já abordado nesta secção, o PHP é uma linguagem que não traz toda a 

framework necessária ao desenvolvimento web. No entanto, a comunidade PHP é bastante 

diversa sendo composta por inúmeras bibliotecas, frameworks e componentes adequados e 

específicos ao desenvolvimento necessário num dado momento [55][61].  

 

Figura 2.10: Converção de valores Unicode para os seus respetivos caracteres, a partir de códigos 

hexadecimais, no PHP 7. 
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Geralmente, num simples projeto, são incluídas e combinadas várias frameworks e 

bibliotecas. Portanto torna-se necessário utilizar um estilo de codificação padronizado, 

permitindo a simplificação deste processo. O Framework Interop Group propôs e aprovou uma 

série de recomendações, relacionadas principalmente com o estilo de codificação [55]. Estas 

recomendações são atualmente seguidas pelas principais frameworks PHP. 

Obviamente se poderá pensar em desvantagens inerentes à utilização de frameworks, como 

por exemplo, imagine-se uma implementação PHP incorporando uma framework, caso um 

segundo grupo de programadores pretenda fazer uma atualização ou correção de erros, será 

obrigado a aprender toda essa framework utilizada. Para além disso, uma framework pode não 

ter mais atualizações no futuro, isto é, pode ser descontinuada [56].  

Recorrendo à framework originalmente trazida pelo próprio PHP e possível programar 

tudo. Então pode pensar-se o porquê da existência de tantas frameworks criadas por diversas 

entidades. A explicação é simples, com recurso a estas ferramentas o processo de 

implementação de certas tarefas torna-se mais rápido e simples, ou seja, deixa de ser 

necessário estar constantemente a “reinventar a roda”. Para além disso, permite que ao 

programador escrever códigos mais limpos, mais percetíveis e reutilizáveis [57]. A utilização 

de frameworks também permite a construção de aplicações web mais seguras, relativamente a 

ataques mais comuns [56].  

Nesta secção serão apresentadas muito brevemente as frameworks mais conhecidas e 

logicamente mais utilizadas pela comunidade de programadores PHP. Fazendo sempre 

referência às principais vantagens e desvantagens de cada uma. 

 

 

 Symfony framework 
 

A primeira versão do Symfony foi lançada em outubro de 2005 por Fabien Potencier, CEO 

da Sensio, empresa francesa conhecida pelos seus pontos de vista inovadores ao nível do 

desenvolvimento web [57].  

Em 2003, Fabien investigou a existência de uma ferramenta open-source para auxiliar o 

desenvolvimento web em PHP. Nesta sua investigação, não descobriu nenhuma que 

preenche-se os requisitos pretendidos. Assim sendo, logo após o lançamento do PHP 5, 

entende que as ferramentas disponíveis no PHP tinham entrado numa fase suficientemente 

matura capazes de serem integradas com uma framework completa que agilizasse o processo 

de desenvolvimento web.  

Fabien passou um ano no desenvolvimento do core desta framework, baseando o seu 

trabalho na arquitetura Model-View-Controller (MVC), na técnica de programação Object-

Relational Mapping (ORM) e na framework Ruby on Rails [57]. 

Originalmente, Fabien desenvolveu a framework Symfony para uso em projetos da Sensio, 

passando a dispor de uma ferramenta ideal para a construção de aplicações web de uma forma 

muito mais eficiente. Para além disso, permitia um desenvolvimento mais intuitivo, 

resultando em aplicações mais robustas e de fácil de manutenção [57]. 
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Após o sucesso na utilização desta framework, nos mais variados projetos da Sensio, o seu 

criador entendeu tornar esta ferramenta pública, sobre a forma de projeto open-source. 

Obviamente que a libertação deste projeto para a comunidade, permitiu a obtenção de 

feedback, levando à evolução e melhoria do projeto. Um aspeto importante para a aceitação 

desta framework foi a divulgação de uma boa documentação em inglês. Fazendo com que hoje 

em dia seja considerada uma das frameworks mais utilizadas [57].  

Em suma a Symfony é uma framework desenhada para otimizar o processo de 

desenvolvimento e manutenção de aplicações web [57]. Contém inúmeras ferramentas e 

classes, que permitem a construção de aplicações de uma forma muito mais rápida, na medida 

em que reduz a necessidade de se fazerem reimplementações. Adicionalmente, automatiza 

tarefas comuns, permitindo deste modo que os desenvolvedores se concentrem mais nas 

especificações na aplicação [57].  

Esta framework tem sido testada e usada em vários projetos, sendo curiosamente usada por 

uma outra framework designada Laravel. É compatível com as mais comuns bases de dados, 

como MySQL, PostgreSQL, Oracle e Microsoft SQL Server [57].  

Na tabela 2.3 resumem-se as principais características desta framework. 

 

 

Tabela 2.3: Principais características da framework Symfony. 

Framework Principais Características 

 Fácil de instalar e configurar nas diversas plataformas. 
  
 Simples de usar, na maioria dos casos, mas flexível podendo ser adaptada para 

casos mais complexos. 
  

Symfony Código muito fácil de ler e de reutilizar, inclusive contém comentários 

explicativos em certas porções do código. 

 

Adaptável às diversas arquiteturas e políticas existentes no domínio das 

tecnologias de informação. 

 

Fácil de integrar com outras bibliotecas e frameworks. 

 

 

 

 

 Laravel framework 
 

A primeira versão da framework Laravel foi lançada em 2011, criada pelo programador 

Taylor Otwell, como tentativa de fornecer uma alternativa mais avançada para a estrutura de 

uma outra framework designada CodeIgniter, uma das mais usadas na altura. No entanto esta 

framework não fornecia algumas funcionalidades embutidas, como suporte para autenticação 

e autorização. O projeto Laravel começou por ser pensado como uma extensão para a 
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framework CodeIgniter, no entanto esta começou a perder dada a falta de evolução, deixando 

de ser tão usada. É nesta fase que Otwell decide então dar um passo mais à frente e criar 

toda a framework, inspirada obviamente na CodeIgniter [58]. 

Esta framework oferece um vasto leque de ferramentas e uma arquitetura baseada também 

no paradigma MVC, incorporando as melhores características de várias frameworks, como, 

CodeIgniter, Yii, ASP.NET, Ruby on Rails, Sinatra [59][61]. 

O objetivo desta framework passa por fornecer um código limpo, simples e bem 

estruturado permitindo aos desenvolvedores aprender e desenvolver aplicações robustas, de 

uma forma mais rápida e ágil. Na medida em que aglomera soluções efetivas, para as 

atividades mais comuns a quase todos os sistemas web como: autenticação, “routing”, sessões, 

caches, entre outros [58]. 

As principais características da Laravel, constam na tabela seguinte [59]: 

 

Tabela 2.4: Principais características da framework Laravel. 

Framework Principais Características 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laravel 

É simples de usar e de aprendizagem rápida. 

 

Fácil de instalar: esta framework está totalmente integrada com o Composer, uma 

ferramenta para gestão de dependências (pacotes) de PHP. 

 
Modular: ou seja toda a framework é disposta por módulos. E todos os 

componentes podem ser atualizados ou integrados facilmente. 

 

Contém ferramentas pré-instaladas para proteger as aplicações web desenvolvidas 

de atacas mais comuns. 

 
Sistema de routing: esta ferramenta apresenta uma abordagem extremamente 

simplificada para o processo de routing. Ideal para quem não está muito 

familiarizado com este processo. 
  

Paginação automática, o que simplifica e agiliza muito o processo de 

desenvolvimento de uma aplicação web. 

 

 

 

 Yii framework 
 

A framework Yii foi criada por Qiang Xue e a sua primeira versão foi lançada em 2008. 

“Yii” é um acrónimo da expressão “Yes, it is!”, na documentação oficial desta framework 

podemos ler a seguinte frase [56], que resume logo um pouco algumas das suas 

características: 

 “Is it fast?... Is it secure?...Is it professional?...Is right for my next project?...Yes, i tis!” 
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Para além disso o acrónimo “Yii” foneticamente é parecido ao caracter chinês “Yi”, que 

representa algo fácil, simples e flexível [56].  

Xue, para além desta também criou a “Prado framework”, muito baseada na popular 

framework para desenvolvimentos Windows ASP.NET. No desenvolvimento da Yii, Xue fez 

uso das melhores características da Prado, para além de se basear também da Symfony, Ruby on 

Rails e CakePHP, no sentido de criar uma framework moderna e flexível para PHP [56]. 

Sendo uma framework, a utilização da Yii, como as demais, oferece as habituais vantagens 

e desvantagens. Mas o que oferece de particular esta framework? Esta, também utiliza uma 

arquitetura MVC, mas para além desta característica a Yii usa apenas uma programação 

orientada a objectos [56]. 

De entre as principais características desta framework, destaque-se (tabela 2.5): 

 

 

Tabela 2.5: Principais características da framework Yii. 

Framework Principais Características 

 

 

 

 

 

 

 

Yii 

Suporta o desenvolvimento de web services. 

 

Altamente segura, relativamente aos três maiores tipos de ataques: Cross-site 

Scripting (XSS), Cross-site Request Forgery (CSRF) e atques por Cookies. 

 

Excelente documentação. 

 

Excelente a lidar com erros, contendo muitos métodos para lançar exceções. 

 

Excelente para trabalhar com formulários (contém muitos métodos essenciais, 

para validação de formulários). 

 

Inclui ferramentas capazes de gerar código automaticamente, permitindo ainda 

uma maior rapidez e facilidade na implementação. 

 

Requer pelo menos a versão 5 do PHP. 

 

 

 

 

 

 CakePHP framework 
 

Outra das frameworks mais comummente usadas dá-se pelo nome de CakePHP, criada em 

2005 por Michal Tatarynowicz. De acordo com a sua documentação oficial: CakePHP é uma 

framework que permite um rápido desenvolvimento em PHP, fazendo uso das mais comuns 

e aceites padrões, de salientar Active Record, Association Data Mapping, Front Controller e MVC. 

O objetivo principal, passa por fornecer uma framework estruturada que permita a todos os 
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programadores PHP desenvolver rapidamente aplicações web robustas, garantindo ao mesmo 

tempo flexibilidade [60].  

Para além destas características já referidas, e note-se muito semelhantes ao já 

apresentadas pelas suas congéneres, deve-se destacar ainda as seguintes características [60] 

(tabela 2.6): 

 

 
Tabela 2.6: Principais características da framework CakePHP. 

Framework Principais Características 

 

 

 

 

 

CakePHP 

Permite implementações rápidas: esta framework inclui uma ferramenta capaz de 

gerar código automaticamente à semelhança do que acontece com anteriormente 

apresentada Yii. 

 

Boa segurança, relativamente aos três maiores tipos de ataques: Cross-site Scripting 

(XSS), Cross-site Request Forgery (CSRF), ataques por Cookies e injeção de queries 

SQL. 

 

Está licenciada sobre licença do MIT (Massachusetts Institute of Technology), o que 

constitui uma vantagem para a sua utilização em aplicações comerciais. 

 

Facilidade no acesso e modificação de dados armazenados na base de dados. 

 

 

 

 Slim framework 
 

Com o passar do tempo, as frameworks foram-se tornando cada vez maiores e mais 

complexas, de forma a suprimir a necessidade de projetos cada vez mais complexos e 

robustos. No entanto, este aumento de complexidade fez com que a programação de uma 

simples aplicação ou tarefa específica se tornasse algo difícil ou complexo [62]. 

Como resposta a este desafio, surgem as “micro frameworks”. Para implementação de 

projetos simples e casos de uso específicos, como por exemplo, a implementação de WS. 

Facilitando o desenvolvimento e permitindo rapidamente testar a implementação [62]. 

Nesta vertente surge a micro framework Slim, lançada em 2015 e criada por Josh Lockhart 

[62][63]. Na documentação oficial, pode ler-se: “Slim é uma micro framework de PHP que 

permite o desenvolvimento rápido, mas poderoso de APIs e aplicações web” [63].  

De seguida apresentam-se as principais características desta poderosa micro framework [63] 

(tabela 2.7): 
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Tabela 2.7: Principais características da micro-framework Slim.  

Framework Principais Características 

 

 

 

 

 

Slim 

HTTP Router: a Slim fornece um sistema de roteamento rápido e poderoso que 

mapeia automaticamente as rotas para métodos HTTP “request” específicos. 

 

Arquitetura middleware. 

 

Suporta a injeção de dependências, permitindo total controlo sobre ferramentas 

externas (integrada com o Composer). 

 

Suporta a implementação de mensagens HTTP PSR-7, permitindo inspecionar e 

manipular métodos, status, headers, cookies e body das mensagens HTTP. 

 

 

Tal como se pode perceber, pela análise das suas características principais, esta é uma micro 

framework poderosa para o desenvolvimento de APIs RESTful [62][63]. Para além disso, esta 

é uma ferramenta ideal para novatos (simples de usar), é leve (micro framework) e fácil de 

instalar [63]. Todas estas razões estão na base da decisão tomada de usar esta ferramenta, no 

processo de criação de web services levada a cabo nesta investigação.  
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3. Implementação da camada de serviços 
no ObsCare 

Para melhor se compreender o desenvolvimento prático, cabe numa primeira secção deste capítulo 

fazer um enquadramento sobre a aplicação ObsCare. Assim sendo, primeiramente será abordada uma 

descrição genérica da aplicação e só posteriormente se abordará a arquitetura inicial e os 

desenvolvimentos implementados. 

3.1. Análise do software ObsCare 

O ObsCare é uma aplicação informática que serve de suporte às atividades clínicas da unidade de 

obstetrícia. A aplicação disponibiliza aos profissionais de saúde meios tecnológicos que apoiam a 

prestação de cuidados, visando ao mesmo tempo a integração com os restantes sistemas de 

informação clínicos e administrativos que habitualmente existem nos hospitais, nomeadamente o 

SONHO [3]. 

O ObsCare permite o acompanhamento da paciente ao longo da gravidez, registando os dados 

clínicos mais importantes. Permite também o registo dos dados do(s) recém-nascido(s) e do parto. 

Este software, desenvolvido no departamento de bioestatística e informática médica da universidade 

do Porto, apresenta uma interface intuitiva que é facilmente acedida através da rede (aplicação web-

based), ficando desta forma acessível em qualquer computador da rede do hospital aos utilizadores 

registados [3]. 

De referir que, os utilizadores desta aplicação são todos os profissionais diretamente envolvidos 

na equipa de ginecologia/obstetrícia, desde médicos, enfermeiros, administrativos e informáticos 

(com perfil de administração) [3]. 

Na imagem seguinte, figura 3.1 apresenta-se de forma esquematizada o fluxo de informação da 

aplicação, assim como, em que momento é que cada integração é feita [3]. 
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Figura 3.1: Fluxo de informação da aplicação ObsCare. 
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3.1.1 Vantagens gerais da aplicação 

No manual de utilização do ObsCare [3], podem ler-se as seguintes mais-valias: 
 

 Integrar toda a informação que até ao momento se encontrava dispersa em diversos 

softwares diferentes; 

 Permitir o cálculo automático da idade gestacional com base na primeira ecografia; 

 Obter a nota de alta com base nos dados inseridos ao longo do processo; 

 Permitir o envio da notícia de nascimentos para o centro de saúde da mãe de forma 

automática; 

 Obter informação de quem criou, atualizou e quantas versões existem dos relatórios. 

 

As principais vantagens para os clínicos no uso deste software são [3]: 

 A possibilidade de aceder ao seu Curriculum Vitae em qualquer altura; 

 Terem toda a informação reunida num único sistema; 

 Fazer o cálculo automático da idade gestacional com base na primeira ecografia; 

 Ter a possibilidade de análise de dados para investigação. 

 

 

3.1.2 Funcionalidades da aplicação e acessos 

De salientar que o número de funcionalidades incluídas no ObsCare é variável de acordo com as 

permissões de cada utilizador ou categoria profissional. Esta definição de perfis, segundo o manual 

do ObsCare [3], pode variar entre as várias Unidades Hospitalares de acordo com a estrutura de cada 

Unidade onde este sistema está ou será instalado e desta forma, posto isto, este sistema pode 

contemplar os seguintes quatro tipos de utilizadores: 

 

 Médicos; 

 Enfermeiros; 

 Administrativos; 

 Administradores (normalmente da equipa de informática). 

 

Relativamente aos cenários, do ponto de vista clínico é possível abordar: 

 Consultas; 

 Urgências; 

 Internamentos. 

 

Para além destes três principais cenários clínicos, existem ainda outras funcionalidades relacionadas 

com a configuração da aplicação. Em seguida apresenta-se uma tabela que melhor descreve as 

funcionalidades descritas anteriormente (tabela 3.1) [3]. 
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Tabela 3.1: Tipos de funcionalidades presentes no ObsCare. 

Tipo de Funcionalidade Funcionalidades 
 
 
 
 
 
Funcionalidades Clínicas 

 
Aceder ao Curriculum do utilizador 

Menu rápido de consultas 

Registo de um novo utente 

Pesquisa de doente 

Timeline  

Consulta 

Urgência 

Internamento 

Cirurgia 

Registo de dados de parto 

 
 
 
Funcionalidades não Clínicas 

 

Consulta de informações técnicas 

Editar perfil do utilizador/Alterar palavra-passe 

Indicadores 

Bloquear aplicação 

Terminar sessão 

 

 

 

O acesso à aplicação é feito via web browser através da plataforma VCINTEGRATOR, relembre-se 

que esta é uma aplicação web-based, estando logicamente o acesso restrito a utilizadores autenticados. 

Os dados estão deste modo protegidos, sendo necessário introduzir o número mecanográfico e 

palavra-passe [3], figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2: Acesso à aplicação ObsCare [67]. 
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3.1.3 Imagem do sistema 

Genericamente esta aplicação tem o seguinte aspeto, como se apresenta demonstrado na figura 3.3 

[67]. Note-se que esta é uma imagem que não demonstra dados clínicos e onde se utilizou uma doente 

fictícia. Neste caso demonstra-se o formulário “Distócia de Ombros”, mas por uma mera 

coincidência e sem qualquer tipo de razão específica. 

 

 

 
Figura 3.3: Imagem genérica do ObsCare. 

3.2. Arquitetura inicial da aplicação 

De modo a compreender-se melhor as alterações efetuadas no decorrer deste projeto, deve ser 

compreendida a arquitetura inicial da aplicação. Saliente-se que esta não é a arquitetura geral do 

sistema, apenas a parte onde se insere o objetivo desta dissertação, ou seja na parte da gravação e 

importação dos dados.  

Esta aplicação possui uma arquitetura MVC e podemos facilmente distinguir dois módulos. O 

módulo A (figura 3.4) que é responsável por gerar os formulários e verificar os dados introduzidos 

antes de se proceder à sua gravação, ou seja a camada de front-end ou “view” do modelo MVC. E um 

módulo B (back-end), composto por dois ficheiros PHP (versão 4.4.8). Um deles contendo o “core” do 

código para a gravação e importação, definido com a extensão “PHP”, figura 3.4 (camada “controller” 

do modelo MVC). Neste ficheiro são extraídas algumas variáveis de sessão e em seguida é chamada 

a função de gravação, que está definida no segundo ficheiro PHP, convencionado geralmente com a 

extensão “INC” (camada “model” da arquitetura MVC). De notar que a extensão “INC” é 

convencionada para sugerir que este ficheiro foi desenvolvido unicamente para ser incluído noutros 

ficheiros PHP. 

 

 



Capítulo 3 – Implementação da camada de serviços no ObsCare 52 

x 

 
 

Figura 3.4: Arquitetura inicial do sistema para gravação e importação dos dados. 

 

Especificamente, o módulo A é constituído por dois ficheiros, um ficheiro com uma extensão do 

tipo “TPL”, ou seja um template de HTML (Framework Peer) com nomes e espaços reservados e 

rotulados, que posteriormente são definidos e controlados por um ficheiro PHP. É deste modo que 

é gerada a interface de um determinado formulário deste software. 

O utilizador, neste caso o profissional de saúde, em seguida preenche os campos necessários. 

Assim que termine este processo, ao clicar no ícone de gravação, os dados são primeiramente 

verificados antes de serem efetivamente guardados. Esta verificação é feita graças a funções definidas 

no ficheiro “TPL”, funções estas implementadas na linguagem computacional JavaScript. Nesta fase, 

a conformidade de alguns valores e o preenchimento dos campos obrigatórios são testados. Caso esta 

verificação falhe o utilizador é notificado através de um pop-up, informando qual problema e dando 

soluções. Os campos obrigatórios não preenchidos surgem sublinhados a vermelho. 

Após esta fase de verificação, os dados são extraídos recorrendo a funções implementadas nos 

ficheiros com extensão “PHP”, presentes no módulo B (figura 3.4). Todos os valores inseridos no 
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formulário são posteriormente gravados, recorrendo à função de gravação específica do formulário 

em questão, definida no ficheiro de extensão “INC”. Os dados são assim gravados na base de dados, 

que saliente-se encontra-se num servidor externo ao servidor da aplicação. O ficheiro de extensão 

“PHP” recorde-se que só extrai alguns valores de sessão e evoca a função de gravação, presente no 

ficheiro “INC”.  

 Caso a gravação seja bem-sucedida, os dados são importados e carregados no formulário. A 

importação dos dados é efetivada por meio de funções descritas no ficheiro “PHP” do módulo B. 

Caso não se verifique sucesso, o formulário apresentar-se-á com alguns/todos os campos por 

preencher, significando que a gravação porventura falhou ou simplesmente poderá ter ocorrido uma 

falha no processo de importação.  

 

 

3.2.1 Diagrama de fluxo do ObsCare 

Na figura que se segue, figura 3.5, apresenta-se o diagrama de fluxo de dados inicial deste sistema 

de registos clínicos eletrónicos. Complementarmente entendeu-se colocar uma linha, a tracejado, que 

separa os domínios “TPL” (relembre-se módulo A da arquitetura, ou front-end) e “PHP” (módulo B, 

ou back-end), estabelecendo-se assim a relação entre o fluxo de dados e a arquitetura da aplicação. O 

fluxo inicia-se com a introdução dos dados na interface pelo utilizador, em seguida os dados passam 

por um processo de verificação, por exemplo, alguns campos têm de ser obrigatoriamente 

introduzidos ou têm de estar segundo uma certa formatação. Após este processo de verificação os 

dados são extraídos (pela camada de PHP) e posteriormente gravados na base de dados. O fluxo 

termina com a importação dos dados e definição dos campos da interface, apresentados ao utilizador. 
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Figura 3.5: Diagrama de fluxo de dados inicial do software. 

 

Neste diagrama anteriormente apresentado, demonstrou-se melhor o fluxo de dados relativos à 

gravação. No esquema que se segue, figura 3.6, aborda-se mais detalhadamente o processo desde a 

importação dos dados até à sua definição e apresentação na interface gráfica. 

O ciclo inicia-se com um pedido para a obtenção dos dados, por parte do utilizador. Isto é, o 

utilizador acede a um determinado registo/formulário. Tal como já foi referido, no módulo ou 

camada de “PHP”, encontram-se funções específicas para a importação e colocação dos dados na 

interface. Nesta fração de código são feitas consultas (“queries”) à BD, para obtenção dos dados. O 

ciclo culmina com a colocação dos dados na interface, de modo a serem visualizados por parte do 

utilizador. 
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Figura 3.6: Diagrama de fluxo inicial da importação dos dados até à sua apresentação na interface. 

 

3.3. Materiais e métodos 

Para o cumprimento dos objetivos propostos nesta dissertação, inicialmente foi necessário criar e 

configurar um servidor do tipo LAMP. O acrónimo LAMP advém das iniciais dos seguintes 

componentes: Linux, Apache, MySQL e PHP [51]. Significando isto que, no servidor criado, foram 

instalados quase todos estes componentes, à exceção do MySQL. Em vez disso instalaram-se o Oracle 

Instant Client, Oracle SDK Instant Client e Oracle SQL-Plus. 

Relativamente à versão de Linux instalada optou-se pela distribuição CentOS, principalmente pelo 

facto de ser open source, bastante estável e previsível [68]. Esta é uma versão que deriva da versão Red 

Hat Enterprise Linux, uma versão paga e líder a nível empresarial, que se caracteriza por ter uma 
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segurança de nível militar [69]. Em seguida apresenta-se uma tabela (tabela 3.2) onde se específica 

todos os componentes instalados, bem como as respetivas versões.   

 

Tabela 3.2: Componentes instalados. 

Componente instalado 

 

Versão 

Linux distribuição CentOS Versão 6.7 

 

Apache 

 

 

Versão 2.2.15 

Oracle (Oracle Instant Client, 

Oracle SDK Instant Client, 

Oracle SQL-Plus) 

 

 

Versão 12.1 

PHP Versão 7 

 

 

Após a instalação destes componentes, foi necessário configurar a ligação entre o servidor criado 

e o servidor de BD do ObsCare. Muito basicamente, o Oracle Instant Client é uma aplicação da Oracle® 

que permite estabelecer e manter um cliente conectado a um servidor de BD Oracle [70]. No lado do 

servidor de BD, o Oracle Instant Client utiliza um processo ativo designado “listener” responsável pela 

gestão das ligações entre as aplicações e o servidor de BD. Um único “listener” pode servir múltiplas 

instâncias de BD e permitir um número alargado de conexões cliente-servidor, porém caso existam 

demasiadas ligações podem surgir alguns problemas (pode surgir um ponto de estrangulamento ou 

“bottleneck”). Uma solução poderá passar por utilizar mais de um “listener” [70]. Este problema, 

contudo, é totalmente transcendente a este projeto, dado que o servidor de BD já se encontrava criado 

e configurado pela Virtual Care. 

Resumidamente, o “listener” é utilizado do lado do servidor de BD, e o seu principal papel é 

intermediar as ligações entre clientes e uma instância da BD. A configuração do “listener” é definida 

através de um ficheiro normalmente designado “listener.ora”, que pode ser alterado usando um simples 

editor de texto. Este ficheiro de configuração pode conter as seguintes informações: nome da base 

de dados, informações relativas sobre o endereço ou host do “listener”, protocolos suportados, porta 

de acesso, entre outras configurações dependendo do caso de uso [70]. Em seguida, na figura 3.7, 

demonstra-se um exemplo de um ficheiro de configuração “listener.ora”. 

 

 
Figura 3.7: Exemplo de um ficheiro “listener.ora”. 
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Existem vários métodos que possibilitam a ligação com o servidor de BD, sendo o mais 

comumente usado designado “Local naming” [70]. Neste método é usado e configurado um ficheiro 

no lado do cliente, vulgarmente designado por “tnsnames.ora”, que parametriza os vários parâmetros 

do serviço e a ligação, de modo que o cliente se consiga conectar ao servidor de BD Oracle. De uma 

forma sucinta, este ficheiro é configurado pelo cliente para localizar os “listeners” do servidor de BD, 

permitindo assim a comunicação (acesso à BD) entre cliente e servidor [70]. Em seguida, na figura 

3.8, apresenta-se um exemplo de um ficheiro “tnsnames.ora”. 

 

 
Figura 3.8: Exemplo de um ficheiro “tnsnames.ora”. 

 

No servidor criado, foi logicamente necessário instalar e configurar o ficheiro “tnsnames.ora” de 

modo a estabelecer-se a ligação com o servidor de BD da aplicação ObsCare. Na imagem que se segue 

apresenta-se um esquema que sumariza este processo de conexão com a BD aqui descrito. 

 

 
 

Figura 3.9: Esquema exemplificativo da configuração necessária para ligação do servidor à BD. 

 

Para além destes componentes enunciados, houve ainda a necessidade de instalar o Composer, para 

que posteriormente fosse possível instalar a micro-framework de PHP Slim [63]. O Composer é uma 

ferramenta utilizada na gestão de dependências em PHP, que fornece um formato padrão para a 

instalação de dependências e bibliotecas requeridas/pretendidas em alguns projetos, como por 

exemplo a instalação de uma framework [71]. No entanto deve ser salientado que o Composer não é uma 

ferramenta de gestão de pacotes, como o Yum ou Apt. Obviamente que lida com pacotes ou 
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bibliotecas, mas apenas faz a sua gestão e instalação numa diretoria específica do projeto [72]. Esta 

ferramenta open source (licença MIT) foi criada por Nils Adermann e Jordi Boggiano, sendo lançada a 

sua primeira versão em 2012. Atualmente é a ferramenta para gestão de dependências PHP mais 

utilizada [62]. 

 

 

3.3.1 Instalação Composer e da micro-framework Slim 

Em primeiro lugar fez-se o download do Composer diretamente da página oficial deste projeto [73]. 

Após este procedimento, na diretoria principal do projeto, isto é, na pasta onde serão implementados 

os serviços, colocou-se o ficheiro transferido, designado “composer.phar”. Após este procedimento, 

criou-se um ficheiro, designado “composer.json”, contendo a instrução (figura 3.10) para a instalação da 

micro-framework Slim e todas as suas dependências associadas [62].  

 

 
Figura 3.10: Instruções presentes no ficheiro “composer.json”. 

 

Depois disto, executou-se a instrução “php composer.phar install”, como se demonstra na figura 15, 

de modo que o Composer finalmente instalasse a micro-framework Silm, assim como todas as 

dependências necessárias. Na figura 3.11 também podemos observar que o Composer automaticamente 

atualizou algumas dependências. 

 

 
Figura 3.11: Demonstração da instalação da micro-framework Silm, através do Composer. 

 

Posto isto, o servidor ficou pronto e configurado conforme as especificações e requisitos 

necessários neste projeto. Contudo surgiram algumas complicações, em seguida abordam-se todos os 

problemas surgidos assim como as respetivas soluções encontradas. 
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3.4. Problemas ocorridos e resoluções 

 

Um dos primeiros problemas detetados encontrava-se no Apache, os ficheiros PHP não eram 

executados e em vez disso o código era apresentado como se tratasse de um texto. Claramente o 

problema residia nas configurações do Apache, onde o motor de PHP não estava a ser executado. A 

resolução passou pela configuração dos ficheiros “httpd.conf” e “php.ini". 

Outro dos problemas surgiu na versão do PHP 7 utilizada no início. Esta fase de criação e 

configuração do servidor foi realiza em setembro de 2015, nesta altura a tão aguardada versão 7 do 

PHP ainda se encontrava numa fase de lançamento de versões candidatas (“release candidate”). Assim 

sendo, a versão instalada foi uma versão candidata ao invés da versão final que apenas foi lançada uns 

meses mais à frente, mais precisamente em novembro de 2015. Deste modo, por esta altura foi 

necessário trocar a versão instalada pela versão estável final. No apêndice B, apresentam-se todos os 

procedimentos realizados neste sentido. 

Apesar de se ter configurado devidamente a ligação do servidor com o servidor de BD, como foi 

já analisado anteriormente, continuava a não ser possível estabelecer-se uma ligação e 

consequentemente armazenamento/importação de dados na BD, utilizando os métodos PDO do 

PHP. Este foi o problema que mais tempo consumiu a solucionar-se e o problema devia-se à falta do 

driver Oracle Call Interface (OCI). O que obrigou a reinstalar-se o PHP manualmente e definindo 

especificamente quais os drivers a serem instalados, incluindo obviamente este. No apêndice B, 

encontra-se toda a metodologia usada na resolução deste problema. 

 

3.5. Procedimentos 

As alterações tidas em conta durante o processo de implementação de WS, para a gravação e 

importação de dados provenientes da aplicação de registos clínicos eletrónicos ObsCare, foram feitas 

em duas fases distintas. A primeira fase de alterações compreendeu a construção de WS para a 

gravação e importação de dados, implementados na camada de PHP da aplicação. Apenas numa 

segunda fase, os WS foram usados diretamente na troca de informação com a BD, de uma forma 

totalmente independente do PHP. Nesta secção serão abordados detalhadamente os procedimentos 

tidos em conta em cada uma destas fases. 

 

3.5.1 Primeira alteração – Fase 1 

Numa primeira fase, tal como já foi evidenciado no parágrafo anterior, desenvolveram-se os vários 

WS necessários para que a gravação e importação dos dados, provenientes da BD, passasse a ser 

controlada externamente. Contudo, note-se que nesta fase ainda não foi possível eliminar por 

completo a camada de PHP. Anteriormente quando se apresentou a arquitetura inicial do sistema 

(figura 3.4), relembre-se que se designou por módulo B a camada de PHP. Assim sendo e fazendo a 
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ligação com o esquema da arquitetura inicial, nesta fase ainda não foi possível eliminar este módulo, 

permitindo que a troca de dados se faça diretamente entre a aplicação e o WS.  

Relembrando muito rapidamente a arquitetura inicial do sistema (figura 3.4), o módulo B (ou 

camada de PHP) contém dois ficheiros PHP, para cada formulário da aplicação. Um ficheiro PHP 

(código principal), onde basicamente são extraídas as variáveis inseridas no formulário e algumas 

variáveis de sessão e um ficheiro PHP com uma extensão “.INC”, isto é um ficheiro a ser incluído 

pelo ficheiro PHP principal, que apenas contém as implementações de algumas funções 

nomeadamente para gravação e importação.  

Para melhor cimentar e se perceber esta metodologia e arquitetura, considere-se por exemplo o 

formulário “Distócia de Ombros”. O módulo B para este formulário terá dois ficheiros PHP: o 

ficheiro cuja extensão é “.PHP”, ou seja o ficheiro onde se apresenta o código que controla este 

formulário, que neste caso designa-se “distocia.php” e o ficheiro onde estão implementadas as funções 

de gravação e importação (camada “model” da arquitetura MVC), cuja extensão é “.INC”, que neste 

exemplo em concreto dá-se pelo nome de “distocia.inc”.  

Posto isto, esta fase envolveu a reestruturação das funções de gravação, presentes no ficheiro 

“.INC”. Isto porque, a gravação e importação passou a ser intermediada por um WS, implementado 

no servidor externo criado (contendo a versão 7 do PHP). Deste modo, já não é possível fazer a 

extração das variáveis diretamente nestas funções, pelo que as variáveis introduzidas no formulário, 

devem ser extraídas no ficheiro “PHP” (módulo B) e posteriormente colocadas num array codificado 

em JSON. 

Em seguida, na figura 3.12, apresenta-se o diagrama de arquitetura da aplicação após a 

implementação e reestruturação tida em conta nesta primeira fase. Saliente-se que agora as operações 

de gravação e importação são feitas recorrendo a WS externos 
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Tal como foi já analisado, quando se apresentou a arquitetura inicial do sistema, o módulo A é 

responsável por gerar o formulário e verificar os dados nele introduzidos pelo utilizador (camada de 

front-end). Nesta porção, não se aplicaram quaisquer alterações. As principais alterações efetuadas, 

foram no sentido da incorporação dos WS criados ao nível do módulo B. Assim sendo, no momento 

da gravação dos dados (ficheiro “PHP”) ao invés de ser evocada a função responsável pela gravação 

é consumido o WS implementado para essa finalidade (presente no servidor externo).  

O ciclo de gravação termina, com o envio de uma resposta por parte do servidor. Caso tudo ocorra 

com sucesso, os dados são gravados na BD e importados no formulário. Obviamente que não 

ocorrerá a importação, ou pelo menos não serão importados todos os dados, caso a gravação não 

ocorra devidamente, por ocorrência de um eventual erro que surja, figura 3.12. 

Esta primeira fase, ou fase intermédia, foi implementada de modo a conseguir-se reestruturar as 

funções de forma mais controlada, para além disso passam também a estar disponíveis WS para 

Figura 3.12: Diagrama de arquitetura fase 1. 
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gravação consumidos via PHP. De referir, que nesta fase as funções e processos de importação não 

requereram muita atenção, mais à frente neste documento abordar-se-á mais detalhadamente este 

processo.  

Relembre-se que um dos objetivos deste projeto passou por eliminar completamente o módulo B, 

passando a gravação a fazer-se completamente via WS, sem necessidade de código PHP adicional do 

lado da aplicação, figura 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Eliminação do módulo B. 
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3.5.2 Segunda alteração – Fase 2 

Nesta fase e como sugere a figura anterior (figura 3.13), a aplicação foi alterada permitindo que a 

chamada (consumo) do serviço fosse feita via método AJAX a partir do template de HTML “TPL”. 

Aos diversos formulários, foi acrescentado um novo botão convencionado “Gravar(WS)” (figura 

3.14) sobre o qual está inerente a programação para extração das variáveis e aplicação do método 

AJAX, implementado no ficheiro “TPL” correspondente. Assim sendo o módulo B passa a ser 

redundante, podendo ser eliminado. 

 

 

 
 

Figura 3.14: Formato do botão “Gravar(WS)” implementado nos diversos formulários. 

 

Deve ser referido que o novo botão introduzido não mereceu uma atenção e preocupação especial 

no que diz respeito à sua estética e design, dado que isso é totalmente transcendente aos objetivos 

propostos.  

O módulo A, para além das funcionalidades de geração e verificação dos formulários, nesta fase, 

adquiriu ainda a capacidade de chamar/consumir o WS para efetivar a gravação dos dados, figura 

3.15. 
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Após a verificação bem-sucedida dos dados, neste módulo adicionaram-se funções para extração 

dos vários valores inseridos no formulário, por parte do utilizador. Ou seja, este processo passa agora 

a fazer-se neste bloco, ao invés de ser efetuado na camada de PHP (módulo B). Desta forma, todos 

estes novos processos foram implementados nos vários ficheiros “TPL” correspondentes aos demais 

formulários, implementação esta, semelhante à realizada na primeira fase de alterações, diferenciando-

se na questão da linguagem de programação utilizada que passou a ser JavaScript.   

Os dados extraídos, posteriormente são codificados em JSON e enviados para o servidor (WS) 

através de um “Request” do tipo POST implementado por um método AJAX, na figura 3.15 encontra-

se bem representado este processo descrito. Contudo é essencial obter-se algumas variáveis que são 

imprescindíveis para que a gravação seja bem-sucedida, como o ID do documento, ID do episódio e 

 

Figura 3.15: Diagrama de arquitetura fase 2. 
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ID de gestação. O problema é que estes valores não são logicamente inseridos pelo utilizador, mas 

também nem sempre são possíveis de se obter diretamente da aplicação, através de variáveis de sessão. 

A solução passou pela implementação de serviços genéricos, desenvolvidos com o objetivo de 

fornecerem os valores correspondentes a estas variáveis. Deste modo, é efetuado um pedido “GET” 

a estes respetivos WS, que são consumidos pela aplicação igualmente através de um método AJAX. 

De referir que, só após a obtenção destas variáveis é que se consome o WS de gravação, uma vez que 

estas variáveis são conjuntamente com as demais codificadas em JSON.  

Assim que a gravação ocorra, o WS envia uma mensagem para a aplicação informando acerca do 

estado a operação, ou seja, informando se a gravação ocorreu eficazmente ou se por algum motivo 

falhou e quais as possíveis causas. 

A gravação passa agora a ser feita de uma forma totalmente independente do PHP, recorrendo 

exclusivamente à utilização de um WS. Contudo, ainda não é possível desprender-se totalmente desta 

camada aplicacional, isto porque a importação dos dados ainda está totalmente dependente da camada 

de PHP. Esta dependência do módulo B, para importação dos dados, deve ao facto da aplicação estar 

assim desenhada. Pelo que fazer alterações a este nível implicava uma mudança profunda na 

estruturação do software. Note-se que, o template de HTML (ficheiro “TPL”) é controlado/construído 

dinamicamente pelo PHP, daí a razão pela qual a importação e respetiva colocação dos dados no 

formulário estar tão intrinsecamente ligada à camada de PHP. O que tornará sempre muito difícil 

eliminar completamente o PHP do lado da aplicação.  

Na figura 3.16, apresenta-se o diagrama que melhor demonstra a importação dos dados após 

gravação, através de um pedido “GET” feito ao WS no sentido de obtenção dos dados armazenados 

na BD. 
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Após a gravação dos dados, o ficheiro PHP invocava as funções para a importação dos dados 

armazenados na BD. Estas funções continham queries SQL no seu código, o que claramente constituía, 

não só uma vulnerabilidade na medida em que aumentava o risco de exposição da forma e métodos 

de ligação com a BD, mas também tornava o código pouco legível e confuso. Deste modo, estas 

funções passaram a evocar WS específicos para a importação dos dados, desprendendo-se totalmente 

das referidas queries SQL, passando a importação a ser mediada por serviços. Estes WS apenas 

devolvem uma resposta ao pedido “GET”, retornando as variáveis pretendidas armazenadas num 

array codificado em JSON. Também é retornado neste array, uma variável “flag” usada para posterior 

controlo da importação (bem sucedida ou não). 

Em seguida, apresentam-se os diagramas de fluxo de dados original da aplicação e após estas 

alterações introduzidas, que melhor complementam o que nesta secção foi abordado. 

 

Figura 3.16: Diagrama de arquitetura - fase 2, consumo dos WS de importação. 
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Figura 3.17: Diagrama de fluxo de dados do software, após a primeira fase de desenvolvimento. 

3.5.3 Fluxo de dados após a primeira alteração – Fase 1 

Na primeira fase de desenvolvimento, relembre-se, os dados passaram a ser gravados recorrendo 

a WS externos ao sistema. No esquema da figura 3.17, podemos ver que o nível de complexidade e 

processos aumentou. Os dados ainda continuam a ser extraídos na camada de “PHP”, contudo são 

primeiramente colocados num array, podendo os caracteres relativos a determinados campos, por 

exemplo, texto livre serem codificados em UTF-8. Em alguns formulários não há necessidade de se 

efetuar esta operação, dado que não existem campos com carateres especiais. Esta operação é 

fundamental para que a transformação do array para um formato JSON ocorra sem problemas. Refira-

se que este array armazenará os valores relativos a um dado formulário, armazenando logicamente 

variáveis específicas ao formulário em questão. 
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Os dados, já codificados em JSON são posteriormente enviados para o servidor (WS) usando um 

método POST. No lado do servidor os processos de codificação, anteriormente realizados, são 

revertidos, passando os dados a estarem organizados novamente num array. De notar que, esta 

questão de codificação/descodificação dos valores num array deve-se ao facto das funções de 

gravação reimplementadas (presentes agora no lado do servidor), conterem este array como parâmetro 

de entrada. Seguidamente dá-se a gravação dos dados na BD, podendo ser importados e apresentados 

ao utilizador, caso este assim solicite. 

O processo de importação dos dados, nesta fase é semelhante ao fluxo original já descrito. A 

diferença está na forma como os dados são obtidos, ao invés de se fazerem consultas à BD consome-

se um WS “GET” para obtenção dos valores, figura 3.18. 

 
Figura 3.18: Diagrama de fluxo após reestruturação para importação dos dados até à sua apresentação na interface 
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É então feito um “GET Request” ao serviço para obtenção dos dados pretendidos. No WS os dados 

são obtidos consultando a BD, posteriormente são codificados em JSON podendo esta operação ser 

precedida de uma codificação em UTF-8, como anteriormente já referenciado. Os dados são enviados 

encapsulados neste formato, sendo que no destino (camada de “PHP”) estas codificações terão de ser 

revertidas. Por último, os dados são definidos nos diversos campos do formulário e assim 

apresentados ao utilizador. 

 

 

3.5.4 Fluxo de dados após a segunda alteração – Fase 2 

Nesta fase, recorde-se que a aplicação sofreu alterações mais ao nível estrutural, passando a 

gravação a ser feita diretamente via WS sem necessidade de recorrer a uma camada “PHP” adicional 

(camada de controlo). Na figura que se segue, figura 3.19, apresenta-se o fluxo de dados, após as 

implementações tidas em consideração nesta fase de desenvolvimento.  

O fluxo é semelhante ao já descrito na primeira fase de alterações, variando apenas no facto da 

extração, seguida da colocação em array e respetivas codificações UTF-8 e JSON serem feitas ao nível 

do “TPL” e programadas em JavaScript. Recorrendo a um método AJAX o WS é consumido, os 

dados são enviados para o serviço onde são gravados em BD. Através deste fluxo fica mais 

evidenciada a eliminação por completo do módulo de PHP (camada “controller” do modelo MVC) na 

gravação dos dados.  

Relativamente à importação, nesta fase nada se alterou sendo exatamente igual à descrita na 

primeira fase, figura 3.18. 
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Figura 3.19: Diagrama de fluxo de dados do software, após segunda fase 
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Para melhor complementar o raciocínio e de modo a se compreender melhor o que nestas secções 

anteriores se tem vindo a abordar, entendeu-se demonstrar a aplicabilidade prática do consumo de 

um WS pela aplicação, bem como a estruturação de ficheiros e funções para um formulário específico. 

3.6. Exemplo: Consumindo um WS no ObsCare 

Nesta secção irá ser demonstrado e explicado, o consumo e forma como se implementaram os 

WS na aplicação de registos clínicos eletrónicos ObsCare, de acordo com as várias fases de 

desenvolvimento apresentadas. Neste exemplo será considerado o formulário “Registo Cirúrgico” 

(figura 3.20), que saliente-se foi selecionado aleatoriamente, significando isto, sem qualquer tipo de 

objetivo secundário ou como forma de demonstrar algo ou exceção. A compreensão deste formulário 

permitirá perceber a organização e modalidades da utilização de WS nos restantes formulários 

congéneres.  

 

 

3.6.1 Gravação 

Associados a este formulário existem três ficheiros distintos: “registo_cirurgico.tpl”, 

“registo_cirurgico.php” e “registo_cirurgico.inc”. Na figura 3.21, podemos observar um esquema da 

organização inicial de funções e ficheiros, que melhor exemplifica e ajuda a compreender o 

funcionamento da aplicação. Note-se apenas o seguinte, nos ficheiros “registo_cirurgico.php” e 

“registo_cirurgico.inc” existem outras funções para além das descritas no esquema, no entanto optou-se 

por não se fazer alusão, uma vez que não tiveram impacto nas reestruturações feitas nem no 

funcionamento dos WS. 

Figura 3.20: Parte do formulário “Registo Cirúrgico”. 
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O “registo_cirurgico.php” ou qualquer outro formulário compreenderá sempre no seu código uma 

função designada “gravar”. É nesta função que serão extraídas algumas variáveis fundamentais e 

imprescindíveis para que a gravação seja corretamente assegurada. Nomeadamente o “id_doente”, 

“tipo_episodio”, “id_documento”, “id_episodio” e “id_gestacao”, sendo que estas últimas três são variáveis de 

entrada da função “gravar_registo_cirurgico”. No entanto nem sempre é possível obter-se estas variáveis 

diretamente do formulário, nesta situação no interior da função “gravar” (presente no ficheiro 

“registo_cirurgico.php”) são incluídas funções descritas em “documento.inc”, “episodio.inc” e 

“gravidez_actual.inc”, precisamente com a finalidade de obtenção destas variáveis obrigatórias, como se 

demonstra em seguida na figura 3.21. 

 

 
 

Figura 3.21: Esquema da organização de funções e ficheiros inicial para a gravação do registo cirúrgico. 

Após se assegurar que todas as variáveis chave foram obtidas é executada a função de gravação 

“gravar_registo_cirurgico” (parâmetros de entrada descritos na figura 3.21), função que está descrita em 

“registo_cirurgico.inc”, sendo necessária a sua inclusão. Esta função é responsável pela extração dos 
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dados do formulário procedendo consequentemente à sua gravação na BD recorrendo a funções 

externas específicas, como “correSql_obsGyn” descrita em “function.inc” e “getProximoID” presente no 

ficheiro “setget.inc”. Esta primeira função é responsável pela ligação e colocação dos dados na BD, 

fazendo uso da framework “Pear”, recorrendo à API “MDB2”. Relativamente à “getProximoID”, tal 

como o nome sugere é responsável pela obtenção do próximo “ID” de uma dada tabela da BD.  

Após o desenvolvimento do WS para gravação deste formulário, a função “gravar_registo_cirurgico” 

passa para o lado do servidor (PHP 7), deixando de ser possível extrair variáveis do formulário como 

se vinha fazendo, uma vez que esta passa a estar “desligada” da aplicação, figura 3.22. A solução passa 

por fazer a extração das variáveis na função “gravar” descrita no ficheiro “registo_cirurgico.php”. 

 

Figura 3.22: Esquema da organização de funções e ficheiros, após primeira alteração, para a gravação do registo 

cirúrgico. 

As variáveis são compiladas num array, que pode ser multidimensional como neste caso, isto 

porque pode haver mais do que um registo cirúrgico e por isso cada campo do formulário pode ser 

replicado. Os dados (array) são depois passados para o WS, como foi já descrito quando se abordou 

a arquitetura do sistema.  
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Para além de se ter alterado todo o código da função “gravar_registo_cirurgico”, que passa agora a 

contar com mais um parâmetro de entrada, também as restantes funções dependentes sofreram 

modificações. Uma modificação importante e que merece destaque, foi na função “correSql_obsGyn” 

onde se eliminou o uso da framework “Pear”, passando a usar-se a extensão “PHP Data Objects” (PDO), 

já incluída por defeito na versão 7 do PHP. Algumas variáveis também eram extraídas nesta função, 

com a finalidade de armazenamento de logs gerados, obviamente que agora também são passadas 

como parâmetro de entrada (incluídas no array de variáveis). Estas alterações fizeram com que todas 

as partes do código onde estas funções são chamadas (no lado do servidor), tivessem de ser 

completamente alteradas. 

O cenário volta a mudar assim que a gravação passa a fazer-se sem recurso ao “registo_cirurgico.php” 

(ou seja segunda fase de desenvolvimento), figura 3.23. 
 

 
As variáveis de sessão fundamentais para a gravação, que até então eram extraídas na camada de 

PHP, têm agora de ser obtidas no ficheiro “TPL” para que a gravação seja bem-sucedida. Assim 
sendo, todos os ficheiros e funções incluídas e executadas pela função “gravar”, como 
“documento.inc” e “episodio.inc” tiveram de ser reestruturados de forma a poderem ser executados 

Figura 3.23: Esquema da organização de funções e ficheiros, após a segunda alteração, para a gravação do registo cirúrgico. 
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também no servidor PHP 7. Foram adicionalmente criados mais alguns WS com a finalidade de 
devolver os valores das variáveis “id_documento”, “id_episodio” e “id_gestacao”, caso estas não se 
consigam obter através do formulário, dado que certas variáveis de sessão e variáveis como data e 
hora estão definidas de forma oculta no formulário. A criação destes WS logicamente obrigou 
também à reimplementação das funções específicas “gravar_episódio” e “gravar_novo_episódio”, assim 
como algumas funções dependentes e relacionadas com estas. No apêndice C, encontra-se toda a 
documentação técnica relacionada com este projeto, onde se podem consultar para além das 
alterações feitas nas reimplementações, todas as funções dependentes ou incluídas por estas e por 
todas as funções.  

Foi implementada em JavaScript uma função designada “extraiDados_form_ocultos” responsável pela 
extração de todas as variáveis ocultas dos formulários. Uma vez que esta função será utilizada em 
todos os formulários entendeu-se que seria melhor colocá-la no ficheiro global “aux_cabecalho.tpl” 
podendo deste modo ser evocada pelos demais ficheiros “TPL” que controlam os vários formulários.  

Obviamente que esta forma de pensamento motivou que as funções: “getID_documentoWS” e 
“get_ID_GESTACAO_ID_EPISODIO”, funções implementadas para obtenção dos IDs (“Identity 
Documents”) anteriormente referidos (via WS), juntamente com as funções de gravação, neste caso 
“grava_reg_cirurgicoWS_AJAX”, fossem igualmente implementadas neste ficheiro, para que 
posteriormente pudessem ser incluídas. Uma pequena questão que se pode colocar é por que razão a 
função de gravação não foi implementada em “registo_cirurgico.tpl”, a razão deve-se ao facto de certos 
formulários serem usados por diversos separadores. Por exemplo, o formulário “diário” é executado 
nos separadores: Consulta, Urgência médico, Admissão, Admissão programada, Diário de internamento e Alta 
hospitalar.  

Para estes formulários mais complexos, ou seja, formulários que contém vários separadores (ou 
vários formulários) sendo alguns deles comuns como anteriormente se exemplificou, houve 
necessidade de se implementar uma estrutura de controlo que permitisse perceber em qual dos 
formulários o separador é incluído/usado. Uma vez que para cada formulário devem ser evocadas as 
respetivas funções de gravação, assim como devem obter-se os IDs específicos através dos WS 
implementados para tal. A estrutura de controlo pensada passou pelo desenvolvimento de um 
algoritmo capaz de reconhecer o nome do formulário em causa e consoante isso aplica os devidos 
procedimentos e funções. Mais à frente, na secção 3.7, será melhor exemplificado o que neste 
parágrafo foi descrito.  

No “registo_cirurgico.tpl” os dados são verificados através da função “validarReg_Cirurgico”, função 
que foi alterada para retornar um valor lógico para o caso de conter erros ou não. Após esta fase de 
controlo, são executadas as funções “getID_documentoWS” e “get_ID_GESTACAO_ID_EPISODIO”, 
caso não se consigam obter os IDs via variáveis ocultas, como já referido. De notar que estas duas 
funções incorporam métodos AJAX que chamam os WS correspondentes para obtenção destas 
variáveis (implementados no ficheiro “WS_genericos.php” representado no esquema da figura 3.23. Para 
o caso da obtenção do “id_gestacao” e “id_episodio” a função incorpora uma estrutura de controlo e 
consumirá o WS “gravar_episodio” ou “gravar_novo_episodio”, conforme a gravação seja do tipo “SAVE” 
ou “UPDATE” respetivamente. De ressalvar também que estas duas funções requerem que certas 
variáveis sejam armazenadas num array e passados por JSON, como habitualmente se tem tratado.  

Após esta fase de obtenção de variáveis, executa-se finalmente a função de gravação 
“grava_reg_cirurgicoWS_AJAX”, cujos parâmetros de entrada são: “id_documento”, “id_episodio” e 
“id_gestacao”. Percebendo-se agora melhor a razão da importância da obtenção destes valores. Esta 
função de gravação inclui a chamada da função que extrai os valores introduzidos no formulário 
“extrai_vars_reg_cirurgicoAJAX” (também definida em “aux_cabecalho.tpl”) e em seguida chama do WS 
de gravação via AJAX.  
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Assim sendo, após estas duas fases de desenvolvimento, passamos a contar com dois WS para 
gravação: um para gravação de dados via PHP e outro para a gravação via AJAX. Ambos diferem 
essencialmente na forma como são descodificados, à chegada, os arrays formatados em JSON. O que 
se torna fundamental, para que seja eficazmente consumido o WS é a codificação correta das variáveis, 
de tal forma que no apêndice C apresentam-se todos os pormenores relativos à formatação dos arrays 
e valores a incluir para cada WS específico desenvolvido. 

Recorde-se que um bom WS deve ser acompanhado de uma boa documentação [42], assim sendo 
no apêndice C apresenta-se de uma forma extensa todas as funções e alterações efetuadas ordenadas 
por formulário, assim como diagramas dos vários serviços aplicados, listagem de ficheiros, 
considerações e formatações a seguir. Assim sendo, para melhor compreensão técnica deve ler-se 
aprofundadamente este apêndice. 

 

3.6.2 Importação  

Uma vez realizada a gravação, segue-se a importação dos dados, na figura 3.24 é possível ver uma 

representação esquematizada deste processo.  

À semelhança do que acontecia na gravação, o “registo_cirurgico.php” contém também uma função 

para a importação dos dados, designada “importar_documentos”. Apesar de se ter escolhido este 

formulário em particular, todos os restantes possuem uma estrutura muito semelhante. A única 

exceção é que neste e em alguns congéneres a função designada chama por sua vez uma outra, 

“importar_registo_cirurgico” presente noutro ficheiro, neste caso “registo_cirurgico.inc”. Enquanto na 

maioria dos casos, a função que é responsável pela importação encontra-se totalmente descrita no 

ficheiro “PHP”, de modo que a inclusão de outro ficheiro se torna obsoleta. Esta situação descrita 

encontra-se representada no esquema da figura 3.24 por meio de setas tracejadas. 

Originalmente os dados eram obtidos pela execução da função “correSql_obsGyn”, sendo um dos 

parâmetros de entrada a query SQL. Os dados obtidos, eram posteriormente definidos no formulário, 

por meio de funções específicas.  

Após a implementação de serviços para importação, a aplicação deixou de conter “queries SQL” 

presentes no código, o que podia constituir algumas preocupações de segurança. Em vez disso, apenas 

é chamado o WS usando a operação pretendida, ou seja, a cada query foi atribuído um número. Por 

exemplo a operação 1, neste caso diz respeito à query para obtenção dos dados da tabela 

“LG_PROCEDIMENTOS”. Note-se que a função “correSql_obsGyn” logicamente agora é executada 

dentro do WS. Os dados obtidos são codificados em JSON, sendo que por vezes é necessário codificá-

los em UTF-8, pois caso contrário a codificação JSON pode não ser possível ou apresentar erros. 

Caso falhe a obtenção de dados, como resposta o WS envia um array codificado em JSON, contendo 

uma variável designada “ERRO” cujo valor é “TRUE”. Em caso de sucesso, devolve igualmente um 

array, codificado em JSON, contendo uma variável “DATA” cujo valor é o array de dados da tabela 

obtida. 
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Figura 3.24: Esquema da importação dos dados do formulário “Registo Cirúrgico”, através de WS. 

 

A resposta é posteriormente descodificada, caso não se verifique a “flag” de erro e as variáveis são 

definidas nos respetivos campos do formulário. Para as situações onde ocorre erro, uma mensagem 
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é enviada ao utilizador informando do sucedido e dando conhecimento da operação específica que 

falhou, figura 3.25. E para este caso as variáveis não são definidas no formulário. 

 

 
 

Figura 3.25: Exemplificação da obtenção da mensagem de erro, caso falhe alguma operação do WS para obtenção das 

variáveis. 

 

De ressalvar também, que os WS de gravação (via AJAX), caso falhem enviam um pop-up para o 

utilizador, notificando o sucedido acompanhado também de um código de erro. Os códigos de erro 

considerados são os mesmos usados pelo protocolo HTTP. Na figura 3.26, podemos ver um exemplo 

disso, informando que o WS para a obtenção do ID do documento falhou, devolvendo o código zero. 

Informando que não se conseguiu obter resposta, significando que a função não retornou resultado 

algum.  

 

 

 
 

Figura 3.26: Mensagem de erro retornada em caso de falha da execução de um WS do tipo POST, via AJAX. 
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3.7. Exemplo: Consumindo um WS no ObsCare para 

gravação de formulário possuindo vários separadores 

Nesta secção irá ser exemplificada a forma como foram implementados os formulários que contêm 

mais do que um separador. Para este exemplo, convencionou-se demonstrar a gravação do formulário 

“Consulta”. 

O formulário “Consulta”, tal como os seus congéneres, contém mais do que um separador (figura 

3.27), sendo que cada um destes separadores podem surgir em vários formulários. Por exemplo o 

separador “Dados pessoais” surge em diversos separadores, como: “Consulta”, “Consulta 

enfermagem”, “Urgência médico”, “Admissão”, “Admissão programada”, “Diário de internamento” 

e “Alta hospitalar”. Mas cada um destes formulários, apesar de terem este separador em comum, 

incluem obviamente outros diferentes.  

Torna-se então necessário perceber qual o formulário em causa, de modo a aplicarem-se as funções 

necessárias à gravação. Note-se ainda que cada formulário contém um identificador único 

(“ID_WEBCARE”) que é usado como parâmetro de entrada à função “getID_documentoWS”, 

responsável pela obtenção do ID do documento. Posto isto, implementou-se em cada ficheiro “TPL” 

associada a este tipo de separadores, uma estrutura capaz de reconhecer o formulário e deste modo 

aplicar as funções de gravação necessárias aquele formulário.  

A solução pensada passou primeiro pela obtenção do nome do formulário presente no canto 

superior esquerdo, como se demonstra em seguida. 

 

 
Figura 3.27: Formulário “Consulta”. Cada formulário é identificado pelo nome, variável que pode ser extraída do 

formulário. 

O nome de cada formulário surge, no código HTML associado à classe “tooBarTitle”, assim sendo 

tornou-se possível implementar uma instrução para obtenção desse valor, ou seja obtendo-se uma 

string com nome do formulário.  
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Em seguida, o nome do formulário é passado para letras maiúsculas, processo este que é 

importante na minimização de erros de programação. Uma vez obtido e processado o nome do 

formulário em causa, torna-se possível aplicar uma estrutura de controlo “if”, que consoante o 

formulário executa as funções de validação e gravação adequadas. Assim sendo a cada separador 

incluído no formulário “Consulta” terá de estar associada esta funcionalidade. 

No interior desta estrutura de controlo executa-se a função de validação do formulário, casa seja 

necessário pois há formulários que não carecem dessa necessidade. Em caso de sucesso na validação, 

é obtido o ID do documento através da função “getID_documentoWS” (responsável também pela 

gravação do documento) e caso o ID do episódio e gestação não estejam disponíveis, ou seja, não se 

consigam obter através das variáveis ocultas do formulário, executa-se a função 

“get_ID_GESTACAO_ID_EPISODIO”. Uma vez reunidas todas as variáveis necessárias à gravação, 

são executadas as funções de gravação de todos os separadores envolvidos no formulário “Consulta”. 

Para melhor traduzir o que foi aqui descrito, apresenta-se um excerto do código implementado (figura 

3.28). 

Figura 3.28: Chamada do serviço na aplicação, para a gravação de um formulário possuindo vários separadores. 
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3.8. Prepared statements 

Ainda nesta fase de desenvolvimento, criaram-se funções específicas para que a 

gravação/importação de dados se fizesse utilizando prepared statements. Na documentação técnica, 

apêndice C, apresentam-se todos os detalhes relativos às novas funções implementadas. 

Uma prepared statement consiste numa query SQL pré-definida, cujos parâmetros variáveis são 

posteriormente ligados/definidos, processo designado por “binding”, permitindo deste modo que se 

utilize a mesma instrução múltiplas vezes, mas de um modo mais eficiente [70]. A utilização de prepared 

statements basicamente compreende três procedimentos:  

 

1. Preparação (“Prepare”): nesta fase é definida e enviada para a BD um template de SQL 
contendo parâmetros por definir, designadas por “binding variables” e representadas pelo 
caracter “?”. Considere-se o seguinte exemplo “INSERT INTO tabelaX VALUES(?,?)”; 

2. A BD analisa (“parsing”), compila e otimiza o template SQL introduzido. Mas ainda não 
executa o SQL.   

3. Execução (“Execute”): posteriormente a aplicação faz o “Bind” ou ligação dos parâmetros 
que se encontravam por definir e a BD executa finalmente a statement SQL. 

 

Fazendo a comparação entre a execução direta de “SQL statements” e “SQL prepared statements”, são 

várias as vantagens a favor da utilização de queries SQL pré-compiladas, destacando-se [70]: 

 

 A utilização de prepared statements reduz o tempo despendido na análise (“parsing”) do SQL, 

dado que a preparação da consulta apenas é feita uma única vez, ao invés de todas as vezes 

que se utilize esse SQL. Ou seja, maior otimização e performance; 

 Apenas é necessário definir os parâmetros, minimizando a largura de banda do servidor de 

BD, uma vez que apenas são enviados os parâmetros e não toda a query; 

 Maior segurança: previne ataques por injeção SQL. Logicamente se percebe que apenas os 

parâmetros são enviados para o servidor, deste modo torna-se difícil ataques por injeção SQL. 

 Código mais limpo e organizado; 

 

A maior desvantagem do uso desta metodologia prende-se com o facto de não se poder 

parametrizar tabelas da BD, podendo apenas parametrizar-se valores a inserir [70]. 

De modo a implementar-se esta abordagem, foram criadas as seguintes funções: 

“correSql_obsGyn2”, “BD_prepare” e “query2”. Ao longo desta secção serão abordadas as suas respetivas 

funcionalidades e será esquematizado o funcionamento e interligação entre estas funções, no entanto 

note-se que todos os detalhes relativos ao funcionamento destas funções estão rigorosamente 

descritos na documentação técnica presente no apêndice C. 

A função “correSql_obsGyn2” permite a gravação ou consulta dos dados armazenados na BD. Esta 

função foi criada, tendo por base a original “correSql_obsGyn”, contudo alteraram-se e acrescentaram-

se novas funcionalidades de modo a tirar partido de “prepared statements”. Esta função pode ser definida 

como “função principal” deste processo, uma vez que coordena os três procedimentos implícitos na 

utilização de “prepared statements” anteriormente referidos, isto é: preparação, análise e execução. 
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O processo de preparação é realizado, nesta função, através da evocação de uma função externa 

desenvolvida com esta finalidade, designada “BD_prepare”. Em seguida, ainda na função 

“correSql_obsGyn2” é feito o “bind” dos parâmetros, recorrendo-se do método PDO “bindParam”. 

Finalmente, após estes procedimentos é executado o método PDO “execute”, responsável pela 

execução da query para obtenção ou gravação dos dados na BD. Em seguida apresenta-se um esquema 

explicativo que melhor resume o que aqui foi descrito, figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29: Esquema do funcionamento e procedimentos tidos em conta na gravação/ importação de dados na BD 

utilizando a função “correSql_obsGyn2”, que implementa o uso de “prepared statements”. 

 

Em caso de sucesso, esta função não retorna qualquer valor, em caso de erro retorna o valor 

lógico zero. Esta função agora já não inclui os parâmetros de ligação à BD, estas funcionalidades estão 

agora descritas na função “BD_prepare”. 

A função “BD_prepare” contém a localização, o nome de utilizador e palavra-passe para a 

ligação à BD. A ligação passa agora a ser efetuada por esta função, que após este processo executa o 

método PDO “prepare”, devolvendo a “statement” resultante desta operação. Ou seja, devolve a query 

SQL pronta ou “preparada” para a operação de “Bind” dos parâmetros e consequentemente execução. 

O esquema que a seguir se apresenta (figura 3.30) demonstra o funcionamento desta função, 

complementando também mais detalhadamente o processo de preparação apresentado anteriormente 

na figura 3.29. 
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Figura 3.30: Esquema do funcionamento da função “BD_prepare”, responsável pelo processo de preparação. 

 

O SQL introduzido nesta função deve estar formatado segundo uma metodologia “prepared 

statement”, querendo isto dizer que os parâmetros (variáveis) não devem estar associados a um valor, 

mas sim a um apontador (“binding variables”), tal como se demonstrou no exemplo dado anteriormente, 

quando se abordaram os três procedimentos incluídos nesta metodologia. 

Assim sendo, foi ainda criada uma terceira função, designada “query2”, responsável por formatar 

uma dada query SQL conforme estas especificações. Considere-se o seguinte exemplo: suponha-se a 

seguinte query SQL “INSERT INTO tableA VALUES(20,10)”, após a execução da função “query2” 

esta query apresentar-se-á da seguinte forma “INSERT INTO tableA VALUES(:ID,:A)”, cujos 

parâmetros serão posteriormente definidos. Esta função lida também com os parâmetros do tipo 

“data”, que não requerem agora o uso da função SQL “to_date”.  

No apêndice C, apresenta-se detalhadamente toda a documentação técnica sobre esta função, 

incluindo exemplos e partes do código responsável por este processamento, que melhor demonstra 

o seu funcionamento. Em seguida apresenta-se um esquema exemplificativo do funcionamento e 

processos incluídos desta função, figura 3.31. 
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Figura 3.31: Exemplificação do funcionamento e processos da função “query2”, responsável pela formatação da query 

SQL segundo a metodologia “prepared statements”. 
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4. Resultados 

Ao longo deste capítulo apresentar-se-ão todos os resultados da aplicabilidade de WS aos demais 

formulários do ObsCare. De modo a determinar a performance das alterações implementadas, mediu-se 

o tempo de execução da gravação dos vários formulários numa fase inicial, ou seja, pré-WS e numa 

fase posterior, pós-WS.  

Assim sendo é de extrema importância definir-se uma metodologia adequada e de controlo, dado 

que, uma maior ou menor introdução de dados num formulário traduzir-se-á diretamente na 

performance.  

 

4.1. Materiais e métodos 

Os tempos de execução da gravação dos dados em BD foram medidos recorrendo à 

implementação/uso de funções específicas para este efeito, detalhadas mais à frente nesta secção. O 

tempo de execução foi medido em segundos, efetuando-se a gravação de cada formulário três vezes, 

registando-se os intervalos de tempo volvidos, o tempo anotado e incluído no estudo será assim a 

média dos três registos. Entendeu-se que deste modo se consegue obter um valor com uma maior 

exatidão, uma vez que por vezes eram retornados valor ligeiramente desfasados, muito provavelmente 

resultantes de processos secundários momentâneos a ocorrerem no servidor.  

De modo que a medição de tempos fosse efetuada sempre de uma forma controlada, isto é, de 

modo que os dados inseridos fossem sempre semelhantes teve-se sempre em atenção algumas 

situações: 

 

 Todos os campos dos vários formulários foram preenchidos; 

 Para os casos em que é possível adicionar mais um campo, por exemplo, adicionar mais um 

profissional envolvido, não foi considerado, apenas se preencheu os campos que surgem por 

defeito; 

 Para o caso dos formulários que implementam a funcionalidade de replicar o formulário, por 

exemplo, no registo de fetos do formulário “Registo de abortamento” é possível gerar-se 

vários formulários semelhantes para registar todos os dados relativos aos fetos extraídos. Para 

formulários deste tipo foram apenas inseridos dois formulários, ou seja, apenas foi 

acrescentado ou replicado uma vez o formulário original. 

 Os campos que permitem a inserção de texto livre, teve-se o cuidado de inserir sempre a 

mesma frase. 
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Na imagem que se segue (figura 4.1) apresenta-se um esquema que melhor ilustra a 

implementação, referida no começo desta secção, para a medição da performance da gravação 

mediada por um WS externo ao sistema. 

 

 

 

Figura 4.1: Esquema ilustrativo da metodologia usada na medição da performance na gravação mediada por WS.  

 

Ao nível da camada de JavaScript da aplicação, foi implementado um sistema de cronometragem 

capaz de mensurar o tempo despendido desde o momento em que o utilizador prime o botão para a 

gravação do respetivo formulário até os dados estarem armazenados na BD. Assim sendo, após 

submissão dos dados por parte do utilizador, a nível desta camada são feitas várias operações: em 

primeiro lugar os dados introduzidos são extraídos do formulário, encapsulados num objeto JSON e 

posteriormente através de um pedido AJAX, é chamado o serviço responsável para a gravação dos 

dados. Ou seja, estes são os processos implícitos na utilização da camada de serviços implementados 

para gravação de dados.  

Assim sendo, foi implementado uma função capaz de iniciar a contagem em segundos assim que 

os dados comecem a ser extraídos e encapsulados em JSON, parando a contagem assim que a 

gravação dos dados mediada por WS esteja concluída. Esta função permite a parametrização do 

número de iterações que se pretenda testar, repetindo estes procedimentos descritos o número de 

vezes definido.  

Em relação à gravação originalmente implementada no ObsCare, designemos por gravação 

mediada por funções implementadas ao nível do controlador (camada de PHP), os processos descritos 

são em parte semelhantes. Ou seja, os dados começam igualmente por serem extraídos do formulário, 

contudo não são encapsulados nem enviados para um servidor externo responsável pela sua 

persistência. Em seguida apresenta-se um esquema ilustrativo da abordagem seguida, para a 

quantificação da performance da persistência de dados da arquitetura original (figura 4.2). 
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Figura 4.2: Esquema ilustrativo da metodologia usada na medição da performance na gravação usando a arquitetura 

original do ObsCare. 

 

 

Em relação à importação de dados, a abordagem foi semelhante à descrita para a gravação. O 

tempo começa a ser mensurado a partir do momento em que o serviço é chamado para obtenção dos 

dados, em seguida os dados são descodificados (isto já do lado do ObsCare) terminado o ciclo aquando 

e o ecrã é renderizado, mostrando ao utilizador os campos gravados algures no tempo. Em seguida 

mostra-se um esquema que melhor ilustra este processo, figura 4.3. 

 

 

 
 

Figura 4.3: Esquema ilustrativo da metodologia usada na medição da performance na importação mediada por WS. 

 

 

Por último, mas não menos importante, apresenta-se a metodologia para a quantificação da 

performance no processo de importação de dados (figura 4.4), fazendo uso da arquitetura original do 

ObsCare. Em parte muito semelhante ao que foi já descrito nesta secção, a contagem inicia-se com a 
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chamada da função descrita na camada de controlo da aplicação (camada PHP) para importação de 

dados, culminando com a renderização de ecrã com os campos definidos com os valores inseridos na 

gravação. 

 

 
 

Figura 4.4: Esquema ilustrativo da metodologia usada na medição da performance na importação usando a arquitetura 

original do ObsCare. 

 

 

Posto isto, segue-se a apresentação dos resultados mensurados por formulário. Apenas os 

resultados e formulários mais pertinentes são descritos no corpo principal desta dissertação, a 

análise igualmente detalhada para os restantes formulários pode ser consultada no apêndice A. 

 

4.2. Dados do parto 

4.2.1 Gravação 

Na tabela 4.1 apresentam-se os resultados nas medições efetuadas, no sentido de perceber a 

performance da implementação de serviços na gravação do formulário “Dados do parto”.  
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Tabela 4.1: Performance da implementação de WS para gravação do formulário “Dados de Parto”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações[s] Nº Iterações 

WS 2,3017 2,3017  

1 Função 1,3235 1,3235 

WS 23,2559 2,32559  

10 Função 12,5808 1,25808 

WS 115,2795 2,30559  

50 Função 62,7292 1,254584 

WS 232,5590 2,32559  

100 Função 114.2795 1,142795 

WS 345,8385 2,30559  

150 Função 155,7060 1,03804 

 

 

Tal como se pode constatar pela análise e interpretação destes resultados, a utilização da função 

de gravação para este formulário (implementada em PHP) revela-se mais eficiente. Obviamente que 

este resultado não foi de todo algo surpreendente, uma vez que seria expectável que as gravações 

mediadas por WS fossem ligeiramente mais lentas. Tal deve-se ao facto do número de procedimentos 

aumentar, note-se que primeiramente os dados são armazenados em array e codificados o que obrigará 

posteriormente a uma descodificação o que tornará este processo mais complexo. Fazendo alusão e 

relembrando a bibliografia analisada no capítulo 2, o principal problema que afeta a performance dos 

WS encontra-se no facto de utilizarem uma codificação de dados em XML/JSON, em vez de dados 

binários (cerca de 400% mais pequenos) [25].  

Este é um formulário que não pode ser classificado como simples, pois permite a adição 

(replicação) do formulário, para introdução de recém-nascidos (no caso de gémeos, por exemplo), 

para além de ter um separador “ocorrências” onde podem constar inúmeros dados. Mesmo assim, para 

o caso de uma iteração a gravação por WS apenas tem um desfasamento de um segundo. Numa 

situação real apenas é realizada uma iteração, ficando a performance dependente da capacidade de 

resposta do servidor (daí que se tenha implementado várias iterações de modo a simular uma situação 

de “congestionamento” do servidor). Em suma, podemos inferir que com o aumento de pedidos, os 

valores inicialmente mensurados não escalaram significativamente mantendo-se o comportamento 

constante ao longo do tempo, como podemos constatar pela análise da coluna “Tempo/Nº iterações” 

da tabela 4.1, anteriormente apresentada.  

 Na figura que se segue (figura 4.5), apresenta-se um gráfico que melhor ilustra o comportamento 

(performance) desta implementação. 
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Figura 4.5: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Dados parto”. 

 

Como podemos analisar, neste gráfico, o desempenho do WS até dez iterações mantem-se de uma 

forma semelhante ao da função, logicamente que o ligeiro aumento da complexidade de processos 

tidos em conta no WS faz com que o desempenho exponencie para gamas significativamente maiores 

comparativamente com a função de gravação, em situações onde o número de iterações é maior. 

 

4.2.3 Importação  

Relativamente à importação, apresentam-se de seguida os resultados mensurados que melhor 

comparam os dois métodos. De igual forma, a importação mediada por função é relativamente mais 

rápida, no entanto não se pode considerar uma diferença muito significativa. Analisando atentamente 

os resultados para 50 iterações, por exemplo, a diferença é de apenas alguns milésimos de segundo e 

para os casos de 100 e 150 iterações as diferenças são apenas na ordem de um segundo.  

 

Tabela 4.2: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Dados de Parto”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,0344 0,0344  

1 Função 0,00000381 0,00000381 

WS 0,5746 0,05746  

10 Função 0,2493 0,02493 

WS 1,4895 0,02979  

50 Função 1,3244 0,026488 

WS 4,1556 0,041556  

100 Função 2,5292 0,025292 

WS 4,7553 0,031702  

150 Função 3,8303 0,025535 
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Visualmente é mais fácil analisar o que anteriormente se descreveu, assim sendo em seguida 

representam-se graficamente os resultados obtidos.   

 

 

 
Figura 4.6: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Dados de parto”. 

 

Tal como se tinha referido, até sensivelmente 50 iterações o comportamento entre ambos os 

métodos é semelhante, embora a função permaneça como a melhor solução. Obviamente que com a 

complexidade de processos inerente à utilização de serviços faz com que o número de iterações seja 

diretamente proporcional ao tempo despendido nas operações, assim sendo à medida que o número 

de iterações aumenta, começa a evidenciar-se mais a diferença entre os métodos aqui comparados. 

 

4.3. Parto instrumentado 

4.3.1 Gravação  

Em seguida apresentam-se os resultados da mensuração da performance relativamente à 

implementação de WS para a gravação do formulário “Parto instrumentado”. 

De igual modo, a utilização da função para a gravação dos dados revelou-se mais eficaz, tal como 

seria expectável e pelas razões já apresentadas anteriormente. 
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Tabela 4.3: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Parto instrumentado” 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,4996 0,4996  

1 Função 0,2663 0,2663 

WS 5,8865 0,58865  

10 Função 2,0178 0,20178 

WS 24,8532 0,497064  

50 Função 10,4649 0,209298 

WS 49,2112 0,492112  

100 Função 21,1914 0,211914 

WS 78,3254 0,522169  

150 Função 35,5558 0,237039 

 

 

 

Este é um formulário que não contém muitos dados, mas inclui a funcionalidade de adicionar (ou 

replicar) o formulário para a inserção de dados relativos a partos instrumentados, fazendo com que 

apesar de simples se possa tornar mais complexo. Mas repare-se que comparativamente ao formulário 

“Dados de parto”, este apresenta uma maior performance e não apresenta uma diferença muito 

significativa para uma iteração. 

Na imagem que se segue é possível analisar graficamente a evolução da performance em função 

do número de iterações. Tal como o formulário apresentado anteriormente, este também apresenta 

uma performance semelhante entre WS e função para as primeiras iterações, não escalando 

significativamente com o aumento de iterações. 

 

 

 
Figura 4.7: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Parto instrumentado”. 



Capítulo 4 – Resultados  93 

x 

 

4.3.2 Importação  

No que diz respeito à importação, este formulário demonstrou ser menos eficaz comparativamente 

ao seu congénere apresentado anteriormente. Mesmo fazendo uma comparação à sua implementação 

original, ou seja, importação mediada por função PHP, este formulário para apenas uma iteração 

requer cerca de 0,0588 segundos comparativamente com apenas 0, 0,0000381 segundos despendidos 

pelo formulário “Dados de parto”. Assim sendo, logicamente que a performance deste formulário foi 

relativamente pior, como se demonstra em seguida. 

 

 
Tabela 4.4: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Parto Instrumentado”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,3316 0,3316  

1 Função 0,0588 0,0588 

WS 3,2116 0,32116  

10 Função 0,2138 0,02138 

WS 17,8024 0,356048  

50 Função 1,7715 0,03543 

WS 37,6788 0,376788  

100 Função 9,5426 0,095426 

WS 56,5182 0,376788  

150 Função 24,4608 0,163072 

 

 

Graficamente (figura 4.8) ainda é evidenciada melhor a diferença entre ambos os métodos. Mas 

repare-se que para as primeiras iterações as diferenças sentidas não são muito significativas. 
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Figura 4.8: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Parto Instrumentado”. 

 

A razão para as diferenças registadas comparativamente com o formulário “Dados do Parto” reside 

no facto deste formulário apresentar mais campos com strings de caracteres, nomeadamente campos 

de texto livre e registo dos demais profissionais envolvidos. Esta razão também justifica o 

comportamento do WS para este formulário, uma vez que as codificações JSON para além de se 

tornarem mais complexas, existe também a necessidade de se efetuar um codificação e posterior 

descodificação UTF-8, de modo a serem transmitidos, sem problemas, caracteres especiais ou com 

acentuação. 

 

4.4. Hemorragia pós-parto 

4.4.1 Gravação 

O formulário relativo à hemorragia pós-parto é igualmente simples, destacando-se apenas o facto 

de poder incluir muitos profissionais envolvidos, razão essa que provocou um aumento do tempo de 

gravação dos dados, quer usando WS quer usando a função. Na tabela 4.5 apresentam-se os resultados 

obtidos relativamente ao desempenho deste formulário antes e após a implementação. 
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Tabela 4.5: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Hemorragia pós-parto” 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 3,5102 3,5102  

1 Função 1,5674 1,5674 

WS 48,2349 4,82349  

10 Função 19,0231 1,90231 

WS 241,1745 4,82349  

50 Função 100,4175 2,00835 

WS 482,3491 4,823491  

100 Função 207,0168 2,070168 

WS 725,5235 4,836823  

150 Função 326,8108 2,178739 

 

 

Para uma iteração, mais uma vez, o tempo de execução do WS leva mais do dobro do tempo de 

execução da função. Deste modo podemos afirmar que a implementação de WS em alguns 

formulários duplica o tempo de execução da gravação dos dados em BD. Na imagem que se segue 

demonstra-se graficamente a evolução do desempenho em função do número de iterações. 

 

 

 
Figura 4.9: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Hemorragia pós-parto”. 

 

4.4.2 Importação  

 

Tal como foi referido anteriormente, este é um formulário que se caracteriza por permitir a 

introdução de vários profissionais envolvidos em vários procedimentos, o que obviamente fez com 
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que os resultados obtidos fossem extremamente elevados no que concerne à utilização de serviços 

para importação, como se pode analisar na tabela 4.6. 

 
Tabela 4.6: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Hemorragia Pós-parto”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 2,4748 2,4748  

1 Função 0,2514 0,2514 

WS 21,6619 2,16619  

10 Função 1,8518 0,18518 

WS 103,3095 2,06619  

50 Função 9,1283 0,182566 

WS 203,6191 2,036191  

100 Função 17,3563 0,173563 

WS 301,4685 2,00979  

150 Função 24,7639 0,165093 

 

 

Note-se que as diferenças sentidas entre ambos os métodos foi bastante considerável, neste 

formulário. Para uma iteração, a utilização de um WS externo para obtenção dos dados armazenados 

na BD, leva aproximadamente mais dez vezes do tempo relativamente à função designada para esse 

mesmo efeito. Com o aumento de iterações o tempo de execução do WS exponencia para gamas 

extremamente elevadas, enquanto a função embora também aumente consideravelmente mantém-se 

num registo não tanto exorbitante. Em seguida apresenta-se graficamente este comportamento 

descrito. 

 

 
Figura 4.10: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Hemorragia pós-parto”. 
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Na origem destes resultados está o problema da presença de inúmeros campos de texto, de facto 

até ao momento este é o formulário com o maior número de campos para inserção do nome dos 

profissionais envolvidos, refletindo-se diretamente nos resultados obtidos. Para além disso, este 

formulário continha muitos BUGS originalmente, o que levou a uma alteração e correção profunda 

deste formulário realizada previamente antes das alterações para a incorporação de WS, o que leva a 

querer que do ponto de vista da otimização também foi pouco trabalhado originalmente. 

 

4.5. Consulta 

4.5.1 Gravação 

O formulário consulta é bastante complexo, isto porque é constituído por vários separadores, 

sendo que cada separador pode ser entendido como um formulário simples, ou seja podemos afirmar 

que o formulário consulta é um agregado de formulários simples (designados separadores). Cada 

separador contém a sua função e programação específica à gravação.  

Para além disso, os dados inseridos nos mais variados separadores que este formulário contém, 

são dados maioritariamente complexos, como por exemplo vários campos com informações 

demográficas sobre o paciente o que implicou sempre muitas codificações e descodificações 

adicionais. Na tabela que se apresenta em seguida, podemos analisar o que aqui se descreveu e 

constatar que de facto estamos perante um formulário “extremamente pesado”. 

 

 
Tabela 4.7: Performance da implementação de WS no formulário “Consulta”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 7,1874 7,1874  

1 Função 4,3225 4,3225 

WS 8,6471 0,86471  

10 Função 5,1635 0,51635 

WS 42,2355 0,84471  

50 Função 23,6649 0,473298 

WS 86,471 0,86471  

100 Função 49,3298 0,493298 

WS 127,7065 0,851377  

150 Função 74,4799 0,496533 

 

 

Repare-se que para apenas uma iteração este formulário leva cerca de 7 segundos a executar a 

gravação via WS, o maior valor registado comparativamente aos formulários já apresentados. 
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No enteando este formulário parece assumir um bom comportamento em situações onde o 

número de iterações aumenta, note-se que para 150 iterações este formulário leva 127 segundos a 

executar a gravação via WS, enquanto o formulário anteriormente apresentado, “Registo cirúrgico”, para 

o mesmo número de iterações necessita de cerca de 290 segundos. Ora tal comportamento deve ao 

facto deste formulário pela sua dimensão suscitar preocupações e terem sido feitos esforços no 

sentido da sua otimização. Em seguida apresenta-se o gráfico que melhor traduz o seu 

comportamento ao longo do aumento do número de iterações. 

 

 

 
 

Figura 4.11: Comparação da performance WS vs Função para o formulário “Consulta”. 

 

 

4.5.2 Importação 

Logicamente que o aumento de complexidade inerente a este formulário, também se refletiu nos 

valores obtidos na medição da performance do processo de importação, tal como se pode verificar na 

tabela que se segue (tabela 4.8). 
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Tabela 4.8: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Consulta”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 2,8792 2,8792  

1 Função 0,3516 0,3516 

WS 27,5732 2,75732  

10 Função 2,8827 0,28827 

WS 132,8661 2,657322  

50 Função 11,5837 0,231674 

WS 255,7321 2,557321  

100 Função 23,2874 0,232874 

WS 467,5981 3,117321  

150 Função 36,0979 0,240653 

 

 

 Também no que diz respeito à importação, este formulário foi o que apresentou os valores 

mais elevados até ao momento, note-se que originalmente numa situação de 150 iterações são 

despendidos cerca de 36 segundos. Dado que a utilização de WS para mediar o processo de 

importação consome muito mais tempo, na mesma condição, isto é para 150 iterações são precisos 

cerca de 467 segundos, ou seja mais de 7 minutos. Este comportamento utópico pode ser observado 

graficamente na figura 4.12, onde a utilização de WS apresenta uma performance claramente inferior 

para formulários deste tipo (formulários complexos). 

 

 

 
Figura 4.12: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Consulta”. 
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4.6. Consulta de enfermagem 

4.6.1 Gravação 

Este formulário é bastante semelhante ao formulário “Consulta”, aliás contém vários separadores 

em comum, no entanto este contém menos separadores do que o seu referido homólogo. Os 

separadores que cada um destes formulários incluem pode ser consultado na documentação técnica 

presente no apêndice C.  

Em seguida apresentam-se os tempos mensurados para este formulário, que melhor demonstram 

que este formulário é complexo mas no entanto mais simples que o seu congénere “Consulta”. 

 
Tabela 4.9: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Consulta de enfermagem”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 2,704 2,704  

1 Função 1,1825 1,1825 

WS 30,7892 3,07892  

10 Função 11,6026 1,16026 

WS 155,0249 3,100498  

50 Função 58,0131 1,160262 

WS 314,0498 3,140498  

100 Função 116,0262 1,160262 

WS 471,0747 3,140498  

150 Função 176,0393 1,173595 

 

 

Pela análise da tabela anterior (tabela 4.9), podemos constatar de facto que para uma iteração este 

formulário apresenta um desempenho claramente superior comparativamente com o seu homólogo 

anteriormente apresentado. No entanto, à medida que o número de iterações aumenta o tempo 

exponencia comportando-se de uma forma claramente pior, como podemos observar na figura que 

se segue (figura 4.13). 
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Figura 4.13: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Consulta de enfermagem”. 

  

Tal comportamento pode ser explicado pela questão da falta de otimização implementada 

originalmente em alguns separadores incluídos neste formulário que posteriormente afetam o 

desempenho geral. No entanto, a situação real é a retratada para uma iteração, dado que na prática 

nunca é executado o código em ciclo e a capacidade de resposta do servidor é que ditará o 

desempenho da aplicação numa situação real de várias requisições. Assim sendo, note-se que a relação 

“Tempo/Nº Iterações” mantém-se praticamente constante.  Contudo, esta análise permite prever a 

evolução da performance para situações caóticas. 

 

4.6.2 Importação 

Apesar deste formulário ser extremamente semelhante ao seu homólogo “Consulta”, os 

resultados obtidos foram muito mais satisfatórios, como se podem consultar na tabela 4.10. 

 
Tabela 4.10: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Consulta enfermagem”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 4,6481 4,6481  

1 Função 0,5892 0,5892 

WS 16,2011 1,62011  

10 Função 2,2654 0,22654 

WS 28,1899 0,563798  

50 Função 13,7484 0,274968 

WS 47,7329 0,477329  

100 Função 27,2463 0,272463 

WS 71,5753 0,477169  

150 Função 40,8467 0,272311 
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Relativamente à utilização da função de importação, este formulário apresenta resultados 

ligeiramente piores comparativamente com o formulário “Consulta”, no entanto a utilização de WS 

embora apresente resultados consideravelmente piores em comparação com a função, apresenta um 

resultado bastante mais animador em relação ao resultado obtido para o seu congénere anteriormente 

apresentado. Tal deve ao facto deste conter menos separadores, dos quais alguns eram 

consideravelmente “pesados”. Em seguida apresenta-se graficamente o comportamento que melhor 

evidencia as diferenças entre estes dois métodos e note-se que já não é uma diferença tão significativa. 

 

 

 
 

Figura 4.14: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Consulta enfermagem”. 

 

4.7. Urgência Médico 

4.7.1 Gravação 

Este é igualmente um formulário de grandes dimensões, constituído por vários formulários, 

semelhante aos que se tem vindo a retratar. Em seguida apresentam-se os resultados obtidos 

relativamente a este formulário. 
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Tabela 4.11: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Urgência Médico”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 2,3469 2,3469  

1 Função 2,5074 2,5074 

WS 25,4692 2,54692  

10 Função 27,7123 2,77123 

WS 115,3456 2,306912  

50 Função 133,4527 2,669054 

WS 232,6945 2,326945  

100 Função 262,9245 2,629245 

WS 354,0354 2,360236  

150 Função 396,1524 2,641016 

 

Este foi o único formulário onde os resultados ditaram a favor da utilização de WS. Apesar de este 

formulário ser um dos de maior dimensão, estava originalmente bem construído e otimizado. 

Portanto podemos concluir que uma boa otimização é fundamental na implementação de WS, 

obviamente que não se conseguiu otimizar todos os códigos, dado que o objetivo passou pela 

reestruturação das funções existentes para que fosse possível incorporar serviços. Em seguida 

apresenta-se a representação gráfica que melhor traduz a clara melhoria da performance com a utilização 

de WS neste formulário. 

 

 
Figura 4.15: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Urgência Médico”. 

 

4.7.2 Importação 

Se por um lado este foi o formulário onde a utilização de WS para mediar o processo de gravação 

demonstrou um resultado bastante satisfatório e próximo dos valores obtidos originalmente com a 
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utilização da função, por outro lado este formulário revelou ser claramente o formulário mais 

complexo do que diz respeito à importação. Na tabela 4.12 apresentam-se os resultados obtidos. 

 
Tabela 4.12: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Urgência médico”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 3,2224 3,2224  

1 Função 1,4398 1,4398 

WS 30,6761 3,06761  

10 Função 3,5219 0,35219 

WS 146,1128 2,922256  

50 Função 20,4391 0,408782 

WS 278,1695 2,781695  

100 Função 42,8782 0,428782 

WS 397,1843 2,647895  

150 Função 61,3173 0,408782 

 

 

Note-se que a função consome cerca de 1 minuto para importar os dados numa situação limite de 

150 iterações e mesmo numa situação simples de 1 iteração gasta mais de um segundo. Obviamente 

que a utilização de WS acompanha esta tendência e é claramente o formulário onde se registou uma 

pior performance. Resultante de uma pobre otimização das funções de importação. De salientar que o 

código originalmente foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, significando isto que 

diferentes formulários tiveram diferentes programadores. Na figura que se segue demonstra-se 

graficamente estas discrepâncias salientadas. 

 

 
Figura 4.16: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Urgência médico”. 
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4.8. Admissão 

4.8.1 Gravação 

Este formulário é semelhante aos formulários de “Urgência Enfermeiro” e “Urgência Médico”, dado 

que contêm muitos separadores em comum. Em seguida apresentam-se os resultados obtidos para 

este formulário. 

 

Tabela 4.13: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Amissão”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,9226 1,9226  

1 Função 1,1621 1,1621 

WS 7,8408 0,78408  

10 Função 7,3877 0,73877 

WS 41,3801 0,827602  

50 Função 36,4532 0,729064 

WS 82,5602 0,825602  

100 Função 72,0964 0,720964 

WS 126,2403 0,841602  

150 Função 106,3596 0,709064 

 

 

Tal como os seus com similares, este formulário também se comportou bastante bem com a 

utilização de WS, não apresentando uma diferença assim tão grande comparativamente com a 

gravação mediada pela função PHP. Em seguida podemos analisar o gráfico que melhor traduz o que 

acabou de se descrever. 
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Figura 4.17: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Admissão”. 

 

4.8.2 Importação 

Apesar das semelhanças com os formulários anteriormente apresentados, este formulário 

apresentou valores consideravelmente melhores, como se pode analisar na tabela que se segue.   

 
Tabela 4.14: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Amissão”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,9302 1,9302  

1 Função 0,4189 0,4189 

WS 14,5153 1,45153  

10 Função 4,1735 0,41735 

WS 56,5775 1,13155  

50 Função 13,8701 0,277402 

WS 90,0927 0,900927  

100 Função 27,3012 0,273012 

WS 111,6212 0,744141  

150 Função 41,6053 0,277369 

 

 

Como era expectável a existência de separadores em comum, mas a ausência de separadores como 

“Terapêutica” (bastante complexo e com inúmeros campos) fez com que os resultados obtidos para 

este formulário fossem claramente mais satisfatórios. Pela análise do gráfico que se segue, também 

podemos verificar que as diferenças entre os métodos apesar de significativa é ligeiramente menor 

que a registada nos formulários “Urgência enfermeiro” e “Urgência médico”. 
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Figura 4.18: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Admissão”. 

4.9. Alta hospitalar 

4.9.1 Gravação 

Este é mais um formulário pertencente à família “Internamento” e como tal é muito semelhante aos 

seus congéneres, que se encontram detalhadamente analisados no apêndice A. 

 
Tabela 4.15: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Alta hospitalar”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 2,2154 2,2154  

1 Função 0,7728 0,7728 

WS 9,3825 0,93825  

10 Função 7,3491 0,73491 

WS 42,3654 0,847308  

50 Função 34,7455 0,69491 

WS 84,8475 0,848475  

100 Função 71,4911 0,714911 

WS 128,0324 0,853549  

150 Função 107,2367 0,714911 

 

 

O comportamento da performance neste formulário também não apresenta uma disparidade muito 

grande em relação ao uso de funções específicas à gravação dos dados (figura 4.19). Repare-se também 
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que para uma iteração este formulário é o que demora mais tempo a efetivar a gravação via WS, em 

relação à família de formulários relativos ao internamento.  

 

 
Figura 4.19: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Alta hospitalar”. 

 

4.9.2 Importação 

Apesar das semelhanças com os formulários congéneres relacionados com o processo de 

internamento, este formulário foi o que apresentou os piores resultados em relação à incorporação 

de WS para importação dos dados, como se pode analisar em seguida. 

 
Tabela 4.16: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Alta hospitalar”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 2,4136 2,4136  

1 Função 0,4118 0,4118 

WS 23,2855 2,32855  

10 Função 2,468 0,2468 

WS 73,1523 1,463046  

50 Função 11,0284 0,220568 

WS 103,2562 1,032562  

100 Função 23,9402 0,239402 

WS 125,3894 0,835929  

150 Função 34,5321 0,230214 

 

A função descrita em PHP apresenta, no entanto, um comportamento semelhante aos formulários 

pertencentes a família “Internamento”. Em relação ao uso de WS, apesar de apresentar os piores 

resultados, as diferenças registadas não são muito significativas comparativamente aos restantes 



Capítulo 4 – Resultados  109 

x 

formulários pertencentes a esta família. Em seguida apresentam-se graficamente os resultados, 

notando-se que graficamente estes formulários também se assemelham. 

 

 
Figura 4.20: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Alta hospitalar”. 

4.10. Avaliação de enfermagem 

4.10.1 Gravação 

Por último, este formulário apresenta também um comportamento igualmente semelhante aos 

apresentados anteriormente. Todos estes formulários são semelhantes e envergam quase todos os 

mesmos separadores, apenas diferem num ou noutro, ou na quantidade de separadores que incluem, 

daí que logicamente tenham de ser muito parecidos ao nível da performance medida, apresentando 

apenas uma ligeira disparidade. Em seguida apresentam-se os resultados obtidos para este formulário. 

 
Tabela 4.17: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Avaliação de Enfermagem”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,1429 1,1429  

1 Função 0,9101 0,9101 

WS 10,3303 1,03303  

10 Função 8,9695 0,89695 

WS 52,6515 1,05303  

50 Função 46,8475 0,93695 

WS 103,3012 1,033012  

100 Função 95,6951 0,956951 

WS 153,9518 1,026345  

150 Função 143,5427 0,956951 
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Tal como os demais congéneres, neste formulário, a gravação via WS também não apresenta uma 

grande disparidade relativamente ao uso de funções. Tal situação descrita pode ser analisada na figura 

que se segue. 

 

 
Figura 4.21: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Avaliação de Enfermagem”. 

 

4.10.2 Importação 

Em relação à importação, este formulário foi onde se registaram os valores mais baixos em relação 

aos seus homólogos da família “Internamento”. Em seguida apresentam-se os resultados obtidos. 

 

 

Tabela 4.18: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Avaliação de enfermagem”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,4182 1,4182  

1 Função 0,3392 0,3392 

WS 13,3822 1,33822  

10 Função 1,975 0,1975 

WS 61,6432 1,232864  

50 Função 10,1659 0,203318 

WS 88,7541 0,887541  

100 Função 19,6794 0,196794 

WS 109,3215 0,72881  

150 Função 30,2565 0,20171 
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Os valores obtidos foram consideravelmente melhores, uma vez que este formulário apesar de 

conter alguns separadores em comum com os restantes já apresentados pertencentes ao “Internamento” 

é o formulário mais simples desta família.  

Em todos os testes de performance não houve nenhum formulário onde a incorporação de WS 

revelasse ter um desempenho superior à utilização de funções específicas para importação dos dados, 

implementadas em PHP. Logicamente este formulário não foi exceção e claramente existe uma 

diferença considerável entre ambos os métodos, tal como nos demais formulários. Em seguida 

apresenta-se graficamente os resultados onde se evidencia bem esta discrepância descrita.  

 

 

 
Figura 4.22: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Avaliação de Enfermagem”. 

 

4.11. Apreciação geral dos resultados 

Os formulários mais complexos e teoricamente mais “pesados” não apresentaram uma grande 

disparidade em relação ao uso original de funções. Dado que inicialmente os ditos formulários simples 

estavam a apresentar resultados algo desfasados, imaginou-se que os mais complexos iam seguir o 

mesmo caminho e iriam apresentar resultados muito piores. Tal não se verificou e os resultados 

obtidos para estes formulários foram deveras satisfatórios, devendo-se essencialmente ao facto de 

uma maior otimização destes formulários. 

A utilização de WS na gravação de dados, uma vez que não revelou ser um método com um 

desempenho muito diferente daquele inicialmente aplicado neste sistema (função PHP), parece ser 

uma boa solução dadas as vantagens da utilização de WS. No entanto, em relação à importação, os 

resultados obtidos foram sempre bastante desfasados, não houve inclusive nenhum formulário onde 

se obtivessem resultados “a favor” do uso de WS. A explicação para o sucedido está no Oracle, dado 

que este motor de BD perante vários pedidos repetitivos, armazena os dados em cache debitando quase 
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de forma imediata os valores sem executar a query a cada pedido. Ora, isto vai traduzir-se numa 

melhoria de performance à medida que o número de pedidos aumenta, repare-se que na importação 

originalmente implementada no ObsCare, para um maior número de iterações o tempo gasto por 

iteração é tendencialmente menor do que quando efetuamos apenas uma importação isolada. Por sua 

vez, no processo de gravação, o WS implementado no formulário “Urgência médico” retornou um 

desempenho ainda melhor que a implementação original. 

Paradoxalmente, foi neste formulário onde se registaram os piores resultados relativamente ao uso 

de WS na importação dos dados. Este formulário é o mais extenso de todos e engloba o maior número 

de separadores. Para além disso contém o separador “Terapêutica”, que contém a descrição dos 

fármacos a administrar, bem com as respetivas dosagens entre outros dados, campos estes que são 

maioritariamente campos de texto, o que explica a pouca performance apresentada na importação. Note-

se que a presença deste tipo de dados também afeta o desempenho dos WS de gravação, contudo as 

diferenças sentidas são mais evidentes e significativas na importação. Isto porque, neste processo após 

serem obtidos os dados via WS ainda existe a necessidade de renderizar o ecrã e de os colocar/definir 

na interface, ou seja este processo é ainda mais complexo do que a simples “extração” dos dados dos 

formulários, como acontece na gravação. 

Uma questão que pode facilmente surgir será: “Fará sentido então a utilização de WS na importação?”. 

Logicamente que a resposta a esta questão terá de ser ponderada em função da aplicabilidade que se 

pretende. Se o programador pretende um sistema mais rápido, então este poderá não ser o melhor 

caminho, mas se o foco consistir na construção de um sistema mais interoperável e com um maior 

índice de integração então, apesar de um desempenho significativamente pior, esta será a melhor 

solução. Obviamente, tal como se verificou, a performance também está relacionada com o nível de 

otimização do código fonte. O que poderá ser uma solução para obtenção de sistemas interoperáveis 

com uns bons índices de desempenho. 

Para concluir esta análise, de referir que o formulário “Hemorragia pós-parto” foi onde se registaram 

os piores resultados na utilização de WS de gravação, tal deve-se não só à presença de dados ditos 

“pesados” mas também ao facto de ter sido aquele formulário onde o código original apresentava mais 

erros e problemas. Inclusive teve-se de corrigir vários BUGS, uma vez que originalmente os dados 

nem eram gravados corretamente, trabalho que foi desenvolvido antes da aplicação de WS neste 

formulário (lista de BUGS corrigidos encontram-se na documentação técnica, apêndice C). Esta 

situação comprova o que anteriormente se referiu acerca da relação existente entre o desempenho 

dos WS e a otimização dos códigos. 

Relativamente ao processo de importação, destaque-se o formulário “Dados de parto” onde se 

registaram resultados que diferiram pouco da função originalmente implementada. O mesmo se 

registou para o formulário “Consulta de enfermagem”, apesar de se obterem resultados piores que os 

obtidos em “Dados de parto”, mas também note-se que a complexidade deste é muito superior. Assim 

sendo, podemos afirmar que estes foram os melhores resultados obtidos para a categoria de 

formulários ditos simples e complexos, respetivamente. 

Em suma, esta análise mostrou que a existência de dados muito complexos faz com que a 

performance de um dado WS, com estas finalidades, seja diretamente afetada. Uma vez que, a 

complexidade de processos inerentes a esta tecnologia (codificações e descodificações) fará com que 

perante inúmeros e complexos dados o desempenho seja cada vez pior. Segundo Chaudhary et. al [25] 
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o facto de se usar uma transferência de dados num formato JSON ou XML, ao invés de uma 

codificação binária, torna o tamanho dos dados 400 vezes superior. O facto de a gravação passar a 

ser mediada por um serviço, faz com que este processo esteja também dependente da capacidade das 

ligações num dado momento. De igual modo, também se demonstrou que o desempenho está 

relacionado com a otimização do código, sendo que uma boa otimização pode suprimir estes 

problemas.  
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5. Conclusão 

Os objetivos propostos para esta dissertação foram cumpridos com sucesso, a aplicação 

ObsCare pode finalmente tirar partido dos WS implementados, todos os formulários sem 

exceção possuem WS específicos para gravação e obtenção dos dados. Assim sendo, com a 

aplicação destas alterações foi possível separar toda a camada aplicacional do software, 

permitindo que futuramente se possa trocar o motor de base de dados de uma forma mais 

simples. Passando este sistema a incorporar, por exemplo, uma BD openEHR, ao invés de 

uma base de dados relacional Oracle.  

Também com a aplicação desta tecnologia e consequentemente separação da camada 

aplicacional torna-se mais simples desenvolver uma aplicação mobile para o ObsCare, dado 

que é de valor acrescido, por exemplo, a presença de dados relativos ao doente junto à cama 

[1]. Assim sendo e, para responder às crescentes necessidades do mercado, considera-se de 

extrema importância este desenvolvimento, que só passa a ser possível com a existência de 

WS, que intermediem a para troca de dados entre a eventual aplicação e o servidor de BD. 

A aplicação desta tecnologia a um sistema de registos clínicos eletrónicos, simplifica a 

manutenção do produto, dado o aumento de flexibilidade e separação da camada 

aplicacional, assim como torna-se possível a utilização destes serviços em produtos similares 

dentro da mesma organização. 

Inicialmente, aquando se projetaram os objetivos pensou-se na implementação de quatro 

WS para cada formulário, cada um deles compreendendo o seguinte método: GET, POST, 

PUT e DELETE. Posteriormente, durante a fase de desenvolvimento e assim que se 

percebeu a estrutura e organização do código original, entendeu-se que não existia a 

necessidade de se implementarem os métodos PUT e DELETE. O método PUT serviria 

para realizar uma atualização de um registo, contudo o sistema executa sempre uma nova 

gravação (novo registo na BD), mas apenas importa e apresenta ao utilizador o registo mais 

atualizado. Saliente-se, no entanto, que é possível em alguns formulários o profissional 

consultar os registos anteriores. Relativamente ao método DELETE, entendeu-se que não 

existe a necessidade de se implementar um método que apague registos da BD, o que até 

poderia constituir um risco acrescido de segurança dos dados. Para além disso é 

extremamente importante, na área da saúde, armazenar dados de histórico.  

A utilização de WS demonstrou ser uma tecnologia que oferece inúmeras vantagens e 

possibilidades em relação aos sistemas tradicionais, apresentando contudo alguns problemas, 
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de referir a clara diminuição da performance que se obteve, mas como em qualquer tecnologia 

recente existem sempre problemas iniciais que acabam por ser suprimidos ao longo do tempo 

[25]. Deste modo, o futuro parece promissor à medida que estes problemas possam 

eventualmente ser solucionados ou atenuados. Neste contexto e, tal como se referiu, com 

uma boa otimização do código já se obtiveram bons resultados do ponto de vista do 

desempenho obtido.  

Em suma, a utilização de uma arquitetura orientada a serviços, nomeadamente WS como 

se implementaram neste projeto, têm a potencialidade de melhorar a conectividade e 

flexibilidade de um sistema de registos clínicos eletrónicos, tal como aqui se demonstrou e 

comprovando o sugerido por Mikkanen et al. [74]. Contudo, para se replicar o 

desenvolvimento que se fez ou caso se pretenda utilizar os WS criados recomenda-se a leitura 

da documentação técnica, presente em anexo no apêndice C, dado que existem muitos 

pormenores técnicos. Por exemplo, relativamente aos WS do tipo GET existem várias 

operações possíveis, sendo que cada uma é responsável pela obtenção de dados específicos 

de uma parte do formulário, para além disso existem WS genéricos, ou seja são utilizados em 

mais do que um formulário ao longo da aplicação.  

Um bom desenvolvimento deve ser acompanhado sempre de uma boa documentação, 

obviamente que a implementação de WS não foge á regra. Mas dada a exigência e requisitos 

essenciais ao bom funcionamento de um WS aliado ao facto da existência de vários standards 

na saúde, podem surgir problemas [74], nomeadamente na codificação JSON, XML ou UTF-

8 de alguns dados que possam já estar padronizados. A utilização de normas universalmente 

aceites é de extrema importância na saúde, como se abordou e fez referência neste 

documento, no entanto não existem normas estabelecidas para os recursos fornecidos pelos 

WS, de referir por exemplo a conectividade com os demais sistemas de saúde [74]. Prova 

deste problema é a possibilidade de se usarem os dados codificados quer em JSON, quer em 

XML, ou seja tornar-se-á um problema sério à medida que esta tecnologia vá sendo aplicada, 

nesta área, uma vez que podemos facilmente chegar a uma situação utópica onde numa 

mesma unidade de saúde existam sistemas que incluem WS com diferentes especificações e 

devolvendo diferentes tipos de dados codificados. 

Este problema, logicamente também foi sentido nesta implementação, uma vez que não 

existe nenhuma base, nenhuma regra a seguir específica para a área da saúde. Fazendo com 

que os desenvolvedores acabem por implementarem conforme as suas necessidades. Assim 

sendo, a existência de standards para a aplicação de WS em sistemas informáticos a saúde 

começa a ser uma necessidade emergente. 
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6. Discussão/Trabalho futuro 

Um dos problemas que facilmente se identifica é a organização de ficheiros no interior 

do servidor PHP 7, onde estão implementados os WS. A pasta onde se encontram os 

ficheiros designa-se “ws_vm_distocia” o que não é muito sugestivo. Este problema deve-se ao 

facto de se ter começado a desenvolver e a implementar sem ter muitas preocupações com 

este aspeto.  

Este aspeto surge aliado a um outro problema. Em toda a aplicação o caminho (“path”) 

dos WS deviam estar definidos num ficheiro de texto, onde posteriormente a aplicação lê-se 

esse ficheiro obtendo desta forma o caminho especificado para o WS. Esta alteração 

simplificava também a organização dos ficheiros presentes no servidor PHP 7, pois caso 

contrário teria de se mudar manualmente todas as funções onde são consumidos os WS.  

Algumas funções apresentam-se programadas de uma forma diferente, isto é com uma 

lógica diferente, devendo-se ao facto de terem sido implementações pioneiras. São apenas 

alguns formulários como a “Distócia de ombros”, contudo algumas destas funções foram 

sendo utilizadas incluindo alguns parâmetros que se foram tornando redundantes. 

Como propostas de desenvolvimentos futuros, seria importante criar uma base de dados 

OpenEHR, trocando o motor de base de dados relacional atualmente implementado no 

ObsCare. Comprovando o conceito apresentado e dando aplicabilidade prática às 

implementações. De igual forma e aproveitando este balanço, seria igualmente interessante 

desenvolver uma aplicação mobile do ObsCare.  

Não esquecendo, que a versão “3.6_WS” da aplicação está atualmente a funcionar 

recorrendo aos WS implementados, no entanto seria extremamente importante fazer uma 

avaliação desta versão, testando numa primeira fase esta nova versão do ObsCare em 

“laboratório” e posteriormente instalar nos vários hospitais onde é utilizada.  

Uma questão muito importante que pode suscitar será, porque razão ainda não se testou, 

nem se está a usar estes serviços nos novos desenvolvimentos para a aplicação. A resposta é 

muito simples, dado que o mercado atual exige uma resposta, mudança e flexibilidade 

enorme por parte das empresas desta área, a VirtualCare começou a apostar mais noutras 

áreas de negócio através de outros produtos. Para além disso, torna-se muito complicado 

lançar uma versão com tantas alterações profundas, o ideal seria começar de uma forma 

gradual, versão após versão, a incorporar os serviços desenvolvidos. Existe ainda um outro 

problema, a maioria dos clientes da VirtualCare possuem servidores contendo ainda a versão 
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5 do PHP, de modo que seria impossível a utilização deste desenvolvimento, sem que 

primeiro se fizesse uma migração nas tecnologias usadas. 

Em suma e lançando o desafio, um trabalho muito interessante, a ser pensado e projetado 

futuramente, seria dar os primeiros passos para a criação de normas standard para a 

implementação e criação de WS com aplicabilidade em sistemas informáticos na saúde.  
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Apêndices 

Apêndice A – Análise detalhada da performance mensurada, relativamente à gravação e 

importação de dados utilizando a camada de serviços implementada versus arquitetura 

original, dos restantes formulários não abordados no corpo principal desta dissertação no 

capítulo 4. 

 

Apêndice B – Processos e metodologia usada na troca do PHP 7 RC para a versão final 

do PHP, ou seja PHP 7.0 

 

Apêndice C – Documentação técnica de todas as alterações, reimplementações, novas 

funções, listagem e localização de ficheiros e arquitetura final e inicial do desenvolvimento 

compreendido neste projeto. 
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Apêndice A – Análise detalhada da performance mensurada, relativamente à 

gravação e importação de dados utilizando a camada de serviços implementada 

versus arquitetura original, dos restantes formulários não abordados no corpo 

principal desta dissertação no capítulo 4. 

 

Distócia de ombros 

 

 Gravação  
 

Relativamente ao formulário “Distócia de ombros”, apesar de ser um formulário que 

apenas possui um separador (ou seja, não apresenta a “capacidade de replicação”) é um 

formulário que permite uma vasta inserção de dados. Em seguida, apresentam-se os tempos 

medidos (tabela A.1). 

 

 

Tabela A.1: Performance da implementação de WS para gravação do formulário “Distócia de ombros”. 

 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,7785 1,7785  

1 Função 0,8469 0,8469 

WS 18,5676 1,85676  

10 Função 8,0695 0,80695 

WS 92,838 1,85676  

50 Função 35,6458 0,712916 

WS 191,6751 1,916751  

100 Função 80,26392 0,802639 

WS 273,5142 1,823428  

150 Função 123,2039 0,821359 

 

 

 

Este formulário não foge à regra e como tal os resultados são mais animadores com a 

utilização da função de gravação implementada em PHP. Note-se que para uma iteração o 

tempo de execução da gravação mediada por WS leva mais do dobro do tempo da função. 

Na figura que se segue (figura A.1) apresenta-se o gráfico que melhor traduz o 

comportamento da performance em função do número de iterações. 
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Figura A.1: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Distócia de ombros”. 

 

Tal como os demais já apresentados no capítulo 4, também este formulário apresenta um 

comportamento ligeiramente diferente nas primeiras iterações, mas não se reflete numa 

diferença muito significativa.  

 

 

  Importação  

 
Em seguida, apresentam-se os resultados relativos ao teste de performance efetuado no 

sentido de perceber o desempenho da utilização de WS para a importação deste formulário.  

 

Tabela A.2: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Distócia de Ombros”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,3521 0,3521  

1 Função 0,0188 0,0188 

WS 3,2838 0,32838  

10 Função 0,2312 0,02312 

WS 16,5326 0,330652  

50 Função 0,6329 0,012658 

WS 32,9214 0,329214  

100 Função 1,7132 0,017132 

WS 51,1757 0,341171  

150 Função 3,8066 0,025377 
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Analisando os resultados podemos verificar que a utilização da função, como seria de 

esperar, consegue ser mais otimizada. De notar que para este formulário, a performance da 

função não varia muito com o aumento de iterações, como se demonstra graficamente em 

seguida. 

 

 

 
Figura A.2: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Distócia de 

Ombros”. 

 

Relativamente ao desempenho do WS, neste formulário, o resultado obtido é semelhante 

ao obtido no “Parto Instrumentado”, pelo mesmo motivo de conter vários campos relativos 

aos nomes dos profissionais envolvidos (campos de texto). 

 

 

Registo de abortamento 
 

 Gravação 
 

Este formulário também pode ser considerado um formulário simples, ou seja, não é um 

formulário composto por vários separadores, destacando-se apenas o facto de apresentar a 

característica de replicação (permite adicionar dados relativos ao(s) feto(s) no caso de 

gémeos). Em seguida apresentam-se os tempos medidos. 

 

 

 



130 
 

x 

Tabela A.3: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Registo de abortamento”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,7036 0,7036  

1 Função 0,4122 0,4122 

WS 6,9783 0,69783  

10 Função 2,3793 0,23793 

WS 35,1547 0,703094  

50 Função 15,7689 0,315378 

WS 71,3094 0,713094  

100 Função 31,7368 0,317368 

WS 108,4641 0,723094  

150 Função 52,3476 0,348984 

 

Pela análise da tabela A.3, podemos concluir que a relação entre os tempos de execução 

é aproximadamente o dobro, tal como se tem verificado em alguns formulários congéneres. 

Uma questão que facilmente pode surgir, com a análise destes resultados, será por que 

motivo existe uma diferença tão grande na execução de formulários semelhantes (formulários 

ditos simples). A explicação está no tipo de dados que estão a ser introduzidos na BD, por 

exemplo existem formulários com mais campos de texto livre ou introdução de profissionais 

envolvidos e para além destes aspetos por vezes notou-se uma maior otimização no código 

originalmente implementado (que foi usado também no interior do WS criado, apenas se 

modificaram alguns aspetos, como já se abordou neste documento). De salientar que o 

código originalmente foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, significando isto que 

diferentes formulários tiveram diferentes programadores. 

Em seguida representa-se graficamente o comportamento do desempenho desta função. 

 

 
Figura A.3: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Registo de 

abortamento”. 
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 Importação 
 

De igual forma também se mediu a performance da implementação de WS do tipo GET 

para obtenção dos dados relativos a este formulário, onde mais uma vez os resultados ditaram 

a favor da função originalmente implementada em PHP com essa finalidade. Em seguida 

apresentam-se os resultados obtidos. 

 

Tabela A.4: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Registo de 

abortamento”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,3099 0,3099  

1 Função 0,0273 0,0273 

WS 2,7427 0,27427  

10 Função 0,1859 0,01859 

WS 14,0238 0,280476  

50 Função 1,2037 0,024074 

WS 27,091 0,27091  

100 Função 1,7908 0,017908 

WS 41,1883 0,274589  

150 Função 2,9829 0,019886 

 

 

Para o maior número de iterações testadas (150 iterações) este formulário originalmente 

(usando a função) apenas demora cerca de 2,98 segundos, refletindo que este não é um 

formulário muito complexo, porque repare-se, o formulário “Hemorragia pós-parto” demorava 

cerca de 24,76 segundos nas mesmas condições (150 iterações), uma vez que apresentava 

inúmeros campos de texto.  

Este formulário manteve-se muito na mesma gama de valores, no que diz respeito à 

utilização da função, como se pode ver graficamente representado em seguida. No entanto, 

no que concerne à utilização de WS os valores vão exponenciando para gamas claramente 

mais elevadas, mas não tanto elevadas como as registadas para o formulário “Hemorragia pós-

parto”.  
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Figura A.4: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Registo de 

abortamento”. 

 

Analgesia de parto 

 

 Gravação 

Dos formulários analisados até ao momento este é sem dúvida o mais simples. Contém 

essencialmente “radio buttons”, “checkboxes” e alguns campos de texto livre. O que comprova 

esta sua simplicidade são os resultados mensurados e descritos na tabela A.5. 

 

Tabela A.5: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Analgesia de parto”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,322 0,322  

1 Função 0,2783 0,2783 

WS 3,1762 0,31762  

10 Função 2,6291 0,26291 

WS 15,8227 0,316454  

50 Função 13,1227 0,262454 

WS 31,1691 0,311691  

100 Função 26,3052 0,263052 

WS 61,6812 0,411208  

150 Função 38,8628 0,259085 
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Pela análise da tabela A.5, podemos concluir que de facto estamos perante um formulário 

simples e a gravação dos dados via WS embora apresente um resultado ligeiramente maior 

que a função, não estamos perante um resultado muito desfasado, como em alguns casos já 

apresentados. A explicação para isso está não só na simplicidade do formulário, mas na 

presença de poucos campos de texto livre e campos de inserção de profissionais envolvidos, 

isto porque, estes valores para além de terem de ser submetidos a uma codificação JSON, tal 

como os demais dados, têm de passar também por um processo de codificação e 

posteriormente descodificação UTF-8.  

Em seguida descreve-se graficamente o comportamento da performance deste formulário. 

 

 

 
 

Figura A.5: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Analgesia de parto”. 

 

Pela análise deste gráfico, podemos verificar o que anteriormente se descreveu, para este 

formulário, embora a performance da função prevaleça sobre o WS, não existe uma 

discrepância tão grande como a sentida nos formulários já apresentados.  

 

 

 Importação 

A simplicidade deste formulário também se refletiu nos valores obtidos relativos ao 

desempenho da operação de importação dos dados, tabela A.6. 
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Tabela A.6: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Analgesia de parto”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,0991 0,0991  

1 Função 0,01102 0,01102 

WS 0,8756 0,08756  

10 Função 0,073 0,0073 

WS 4,3051 0,086102  

50 Função 0,3472 0,006944 

WS 9,3611 0,093611  

100 Função 0,7094 0,007094 

WS 13,2989 0,088659  

150 Função 1,0239 0,006826 

 

 

As diferenças notadas entre ambos os métodos é igualmente considerável, tal como se 

tem vindo a observar nos demais formulários, na figura que se segue é possível observar o 

descrito (figura A.6). 

 

 
Figura A.6: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Analgesia de 

parto”. 

 

De igual modo, a função não parece retornar resultados demasiado díspares com o 

aumento do número de iterações, enquanto a utilização de WS exponencia em função do 

número de iterações, mas para 150 iterações apenas demora cerca de 13 segundos, que 

pode ser considerado um resultado positivo quando comparados com os cerca de 301 
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segundos demorados no formulário “Hemorragia pós-parto”, nas mesmas condições (150 

iterações). 

 

 

Parto complementar 

 

 Gravação 

Este formulário à semelhança do apresentado anteriormente é igualmente muito simples, 

apenas contém campos do tipo “selectbox”, campos para inserção de datas e apenas alguns 

campos de texto livre. 

Em seguida podemos analisar os tempos de execução mensurados, que comprovam a 

simplicidade descrita. 

 
Tabela A.7: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Parto complementar”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,3148 0,3148  

1 Função 0,2715 0,2715 

WS 3,0837 0,30837  

10 Função 2,7578 0,27578 

WS 15,2918 0,305836  

50 Função 13,4457 0,268914 

WS 30,6365 0,306365  

100 Função 25,8148 0,258148 

WS 45,3408 0,302272  

150 Função 40,1459 0,267639 

 

 

Tal como no formulário anteriormente apresentado, “Analgesia de parto”, também este 

formulário apresentou resultados bastante satisfatórios, contudo a utilização da função para 

a gravação dos dados ainda continua a ser o método com maior performance. Em seguida 

apresenta-se o gráfico que melhor demonstra o descrito. 
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Figura A.7: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Parto complementar”. 

 

 

 Importação 

Em seguida apresentam-se os resultados obtidos relativamente à performance da 

importação. 

 

 

Tabela A.8: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Pato complementar”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,1092 0,1092  

1 Função 0,0327 0,0327 

WS 1,0112 0,10112  

10 Função 0,1836 0,01836 

WS 4,9905 0,09981  

50 Função 0,7864 0,015728 

WS 10,2888 0,102888  

100 Função 1,5471 0,015471 

WS 15,0629 0,100419  

150 Função 2,4771 0,016514 

  

 

Dada a simplicidade do formulário, os resultados obtidos foram semelhantes aos obtidos 

e descritos no formulário igualmente simples “Analgesia de parto”. Também neste formulário 

a função apresenta melhores resultados e aumenta muito ligeiramente em função do número 

de iterações, enquanto a utilização de WS não foge à regra e parece exponenciar como se 
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tem vindo a verificar nos restantes formulários descritos. Em seguida apresenta-se 

graficamente o comportamento que aqui se descreveu.  

 

 
Figura A.8: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Parto 

Complementar”. 

 

 

Registo cirúrgico 

 

 Gravação 

Este é um formulário que pode ser entendido como simples embora “pesado” do ponto 

de vista da utilização de WS, isto porque, contém muitos campos de texto livre e para além 

disso contém inúmeros campos onde são inseridos os profissionais envolvidos, fazendo com 

que seja necessário aplicar a estes dados uma codificação e descodificação adicional, em UTF-

8. Acrescentado ainda que este é um formulário que apresenta a caraterística de replicação, 

ou seja, é possível adicionar mais do que um registo cirúrgico. 

Na tabela A.9 podem ser consultados os resultados obtidos neste formulário. 
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Tabela A.9: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Registo cirúrgico”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,8868 1,8868  

1 Função 0,6637 0,6637 

WS 19,0141 1,90141  

10 Função 7,1741 0,71741 

WS 97,1705 1,94341  

50 Função 32,1872 0,643744 

WS 192,3412 1,923412  

100 Função 66,3744 0,663744 

WS 290,5118 1,936745  

150 Função 102,5616 0,683744 

 

Para este formulário já se verifica a situação em que a gravação via WS demora mais do 

dobro do tempo da gravação via função, precisamente pelas razões apresentadas. Em seguida 

demonstra-se melhor o comportamento do desempenho da implementação efetuada neste 

formulário. 

 

 
Figura A.9: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Registo cirúrgico”. 

 

 Importação 

Os resultados obtidos na medição do desempenho do processo de importação 

comprovam o que em cima se descreveu quando se assumiu este formulário como mais 

complexo. De facto os resultados mensurados já foram ligeiramente superiores em relação 

aqueles que se tem vindo a demonstrar, tabela A.10.  
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Tabela A.10: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Registo cirúrgico”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 0,4791 0,4791  

1 Função 0,0329 0,0329 

WS 4,5891 0,45891  

10 Função 0,2363 0,02363 

WS 23,5683 0,471366  

50 Função 1,5741 0,031482 

WS 46,3421 0,463421  

100 Função 4,7511 0,047511 

WS 66,3151 0,442101  

150 Função 8,5017 0,056678 

 

 

Em seguida representam-se graficamente os resultados, sendo mais fácil de percecionar 

os comportamentos de ambos os métodos perante este formulário. Tal como os vários 

formulários já apresentados, a função parece aumentar de uma forma mais gradual em função 

do aumento do número de iterações, já o WS regista um aumento mais acentuado. Destaque-

se que nas primeiras iterações as diferenças sentidas não foram muito significativas. 

 

 

 
Figura A.10: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Registo 

cirúrgico”. 
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Urgência Enfermeiro 

 

 Gravação 

Relativamente ao formulário “Urgência Enfermeiro” contém vários separadores comuns 

com o formulário “Consulta Enfermagem”, no entanto é ligeiramente mais pequeno, exemplo 

disso foram os tempos de execução obtidos que são ligeiramente inferiores aos obtidos para 

o formulário anteriormente apresentado. 

 

 

Tabela A.11: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Urgência enfermeiro”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,2813 1,2813  

1 Função 0,7712 0,7712 

WS 12,4181 1,24181  

10 Função 11,2145 1,12145 

WS 60,0905 1,20181  

50 Função 58,0725 1,16145 

WS 126,1815 1,261815  

100 Função 114,1452 1,141452 

WS 184,2715 1,228477  

150 Função 168,2175 1,12145 

 

 

Neste formulário a utilização de WS na gravação não revelou uma diferença muito 

significativa em relação à função, para melhor demonstrar isso em seguida representam-se 

graficamente os resultados. 
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Figura A.11: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Urgência 

Enfermeiro”. 

 

 

  Importação 

Embora este se trate de um formulário ligeiramente mais pequeno em relação aos que se 

tem vindo a analisar, este contem alguns separadores que podem fazer aumentar os tempos 

de importação numa situação de incorporação de WS. Exemplo disso é a presença do 

separador “Observações” onde se importa todo o histórico e se registam todas as observações 

em texto livre. Em seguida apresentam-se os resultados obtidos para este formulário, onde 

de facto se confirma o que anteriormente se descreveu. 

 

Tabela A.12: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Urgência enfermeiro”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 2,0112 2,0112  

1 Função 0,322 0,322 

WS 15,6979 1,56979  

10 Função 2,2042 0,22042 

WS 61,2218 1,224436  

50 Função 15,7996 0,315992 

WS 95,5672 0,955672  

100 Função 30,5403 0,305403 

WS 105,0352 0,700235  

150 Função 46,8456 0,312304 
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Em seguida apresenta-se graficamente o comportamento entre ambos os métodos e 

saliente-se que já existe uma maior discrepância entre os métodos, WS e função. 

 

 

 
 

Figura A.12: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Urgência 

enfermeiro”. 

 

 

Admissão Programada 

 

 Gravação 
Este formulário é praticamente igual ao apresentado anteriormente, aliás pela análise e 

comparação de resultados podemos verificar que não existe assim uma discrepância tão 

grande.  
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Tabela A.13: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Admissão programada”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,8912 1,8912  

1 Função 0,7762 0,7762 

WS 10,1759 1,01759  

10 Função 9,8159 0,98159 

WS 50,7592 1,015184  

50 Função 48,0795 0,96159 

WS 101,8452 1,018452  

100 Função 94,1592 0,941592 

WS 150,7678 1,005119  

150 Função 138,2388 0,921592 

 

De igual modo o comportamento entre WS e função não difere muito significativamente, 

embora a função apresente uma performance ligeiramente melhor, como se demonstra 

graficamente em seguida. 

 

 
 

Figura A.13: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Admissão 

programada”. 

 Importação 

Dado que este formulário é praticamente igual ao anteriormente apresentado “Admissão”, 

os resultados mensurados relativos à importação são também extremamente semelhantes, 

apenas diferindo em alguns segundos de diferença, como se pode ver pela análise da seguinte 

tabela A.14. 
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Tabela A.14: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Admissão 

programada”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,5962 1,5962  

1 Função 0,3756 0,3756 

WS 14,8652 1,48652  

10 Função 2,8161 0,28161 

WS 67,2183 1,344366  

50 Função 12,3226 0,246452 

WS 101,1235 1,011235  

100 Função 26,6524 0,266524 

WS 115,8791 0,772527  

150 Função 39,8949 0,265966 

 

 

Em seguida podemos analisar graficamente os valores obtidos e saliente-se mais uma vez 

para a semelhança visual dos resultados entre ambos os formulários, “Admissão” e “Admissão 

programada”. 

 

 
 

Figura A.14: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Admissão 

programada”. 
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Diário de internamento 

 Gravação 

Este também é um formulário em parte semelhante aos últimos dois apresentados, apenas 

com algumas diferenças que o caracterizam. Deste modo, como seria expectável os 

resultados obtidos são bastante semelhantes aos obtidos anteriormente para os seus 

congéneres. 

 
Tabela A.15: Performance da implementação de WS na gravação do formulário “Diário de internamento”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,7542 1,7542  

1 Função 0,9737 0,9737 

WS 6,771 0,6771  

10 Função 6,4568 0,64568 

WS 38,8551 0,777102  

50 Função 34,2645 0,68529 

WS 77,7102 0,777102  

100 Função 70,5291 0,705291 

WS 116,5653 0,777102  

150 Função 105,7937 0,705291 

 

Também neste formulário a diferença registada entre os dois métodos, WS e função, não 

foi significativamente diferente, apesar de mais uma vez a utilização de funções mostrar ter 

um desempenho ligeiramente superior, como se demonstra em seguida graficamente. 

 

 
Figura A.15: Comparação da performance WS vs Função para gravação do formulário “Diário de 

internamento”. 
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 Importação 

Dada novamente a semelhança deste formulário com os demais da sua “família” já 

apresentados, os valores obtidos foram de igual modo semelhantes relativamente à 

importação, como se pode analisar em seguida. 

 

Tabela A.16: Performance da implementação de WS para importação do formulário “Diário de 

internamento”. 

Implementação Tempo [s] Tempo/Nº Iterações Nº Iterações 

WS 1,5764 1,5764  

1 Função 0,3511 0,3511 

WS 15,1413 1,51413  

10 Função 4,4652 0,44652 

WS 65,1523 1,303046  

50 Função 19,5231 0,390462 

WS 93,5484 0,935484  

100 Função 40,9191 0,409191 

WS 112,6352 0,750901  

150 Função 60,3786 0,402524 

 

Apesar das semelhanças, note-se que este formulário dentro da família “internamento” é o 

que apresenta os piores resultados no que diz respeito à utilização da função, ou seja 

originalmente este formulário pode ser considerado o mais complexo. No entanto, a 

incorporação de WS não apresentou resultados muito divergentes dos obtidos pelos seus 

similares. Na figura que se segue podemos observar graficamente os resultados obtidos. 

 

 
Figura A.16: Comparação da performance WS vs Função para importação do formulário “Diário de 

internamento”. 
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Apêndice B – Processos e metodologia usada na troca do PHP 7 RC para a versão 

final do PHP, ou seja PHP 7.0 

 

Para eliminar a versão do PHP 7 RC e instalar a versão final lançada no dia 3 de Dezembro 

(Versão 7.0.0) executaram-se os seguintes passos: 

 

1º Passo: Desinstalar manualmente a pasta e os conteúdos presentes em php-7.0.0RC1 

cd /opt 
sudo rm -rf php-7.0.0RC1 

 
2º Passo: Desinstalar o libphp7.so presente na diretoria "modules" 

cd /usr/lib64/httpd/modules/ 
sudo rm -rf libphp7.so 

 
3º Passo: Fazer o download do PHP 7.0.0 lançado no dia 3 de Dezembro a partir da página 

oficial do php- php.net 

sudo wget http://php.net/get/php-7.0.0.tar.bz2/from/this/mirror 

 
4º Passo: Extrair os ficheiros do arquivo baixado *tar.bz2 para a diretoria “/opt” 

tar xzf php-7.0.0RC1.tar.gz -C /opt 

 
5º Passo: Feito isto, na diretoria /opt/php-7.0.0 executa-se o “buildconf –force”, fazendo: 

cd /opt/php-7.0.0 
ls 
./buildconf --force 

 
6º Passo: Executa-se em seguida o comando “./configure”. Em baixo segue-se a instrução 

para executar uma instalação típica do php, no entanto para uma instalação personalizada 

aconselha-se sempre ver os manuais do php, em php.net [49]. 

    ./configure \ 
--prefix=$HOME/php7/usr \ 
--with-config-file-path=$HOME/php7/usr/etc \ 
--enable-mbstring \ 
--enable-zip \ 
--enable-bcmath \ 
--enable-pcntl \ 
--enable-ftp \ 
--enable-exif \ 
--enable-calendar \ 
--enable-sysvmsg \ 
--enable-sysvsem \ 
--enable-sysvshm \ 
--enable-wddx \ 
--with-curl \ 
--with-mcrypt \ 
--with-iconv \ 
--with-gmp \ 
--with-pspell \ 
--with-gd \ 
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--with-jpeg-dir=/usr \ 
--with-png-dir=/usr \ 
--with-zlib-dir=/usr \ 
--with-xpm-dir=/usr \ 
--with-freetype-dir=/usr \ 
--enable-gd-native-ttf \ 
--enable-gd-jis-conv \ 
--with-openssl \ 
--with-pdo-mysql=/usr \ 
--with-gettext=/usr \ 
--with-zlib=/usr \ 
--with-bz2=/usr \ 
--with-recode=/usr \ 
--with-mysqli=/usr/bin/mysql_config \ 
--with-apxs2 

 
7º Passo: Feito isto, executaram-se estes comandos: 

make 
make install 

 
8º Passo: Fez-se “restart” ao servidor apache 

sudo /sbin/service httpd restart 

 
9º Passo: Concluído! Executou-se o phpinfo() para verificar se a instalação foi bem 

sucedida, verificando-se que a versão agora instalada é a 7.0.0. 
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Apêndice C – Documentação técnica de todas as alterações, reimplementações, 

novas funções, listagem e localização de ficheiros e arquitetura final e inicial do 

desenvolvimento compreendido neste projeto. 

 

 

Dado que esta documentação é muito extensa (contem cerca de 461 páginas), tomou-se 

a liberdade de colocar esta documentação apenas em formato digital, podendo ser acedida 

através do seguinte endereço: https://goo.gl/fv55HJ 

 

 

 

https://goo.gl/fv55HJ
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