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RESUMO 

As tecnologias da informação, particularmente as redes informáticas e a Internet, 

estão a permitir mudanças no paradigma em torno da recolha de dados, ao trazer 

novos possibilidades e desafios, levando a que o processo esteja cada vez mais 

baseado na web. Um dos instrumentos habituais para a recolha de dados é o 

questionário, normalmente utilizado em processos de sondagem, cuja transposição do 

papel para ambiente informático vem sendo feita gradualmente, resultando daí novos 

modelos de construção e exploração. Ao mesmo tempo, constata-se que os 

questionários web e respectivas bases de dados são cada vez mais necessários em 

Saúde, por exemplo, na investigação clínica e em intentos envolvendo várias 

instituições (estudos multicêntricos). No entanto, a elaboração de questionários neste 

tipo de suporte informático, além de acarretar custos adicionais, é algo difícil e morosa, 

em particular para os profissionais de saúde.  

Nesse contexto, aparece o projecto MedQuest cujo principal objectivo é o de 

disponibilizar uma aplicação assente em tecnologias web, destinada à exploração de 

questionários on-line para a área da saúde, que permita a construção amigável de 

questionários, o processo de recolha de dados, a produção automática de estatísticas 

e a exportação dos dados que podem ser depois analisados por outras ferramentas. 

A metodologia usada com vista à concretização dos objectivos propostos comportou 

um levantamento em termos, nomeadamente, das necessidades existentes, da 

bibliografia sobre o assunto, dos produtos similares encontrados no mercado, e de 

técnicas e métodos de implementação actualizados e adequados para o efeito. Com a 

ajuda dos resultados obtidos delineou-se então uma estratégia de implementação da 

aplicação web englobando os conceitos e estrutura subjacente, bem como o 

comportamento que deveria evidenciar. 

Como resultado, surge um conjunto de módulos de trabalho para a construção de 

questionários, recolha de dados e análise e exportação destes, cujo desenvolvimento 

reflecte as necessidades dos clientes aos quais se destinam as versões de produção 

saídas da versão matricial implementada, da qual é feita uma descrição aprofundada 

ao longo deste documento. 
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Por fim, deixa-se uma reflexão sobre o percurso com mais de dois anos já realizado, 

com considerações em termos da metodologia usada e dos resultados obtidos, bem 

como, dos desenvolvimentos futuros. 
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ABSTRACT 

Information technology, in particularly computer networks and the Internet, are 

changing the paradigm of data collection. The World Wide Web has been playing a 

central role on this transformation by bringing new opportunities together with new 

challenges to the process. 

One of the usual instruments for data collection is the questionnaire, commonly used 

for surveys.  Its transposition from paper to the computing environment is being done 

gradually, resulting in new models of conceptualization, construction and operationality. 

In particularly, in Health Sciences, web based questionnaires linked to online 

databases have proven several advantages, for example, in conducting clinical and 

health services research involving different institutions (multicenter studies). However, 

the development of these tools is still a rather difficult and time consuming task, leading 

to increased costs. 

The project MedQuest was proposed with the main objective of providing an 

application based on web technology, which could facilitate the development of online 

questionnaires, the process of data collection, the automatic production of statistics 

and data exportation to statistical software, with special focus on the specific needs of 

the Health Sciences field. 

The initial approach to MedQuest included a comprehensive survey, in terms of needs, 

a literature review on the subject, an analysis of identical commercial products, and the 

study of different technological solutions for this purpose. It was then possible to outline 

a strategy for implementation of the web application in terms of the concepts, 

underlying structure and expected behavior. As a result, several work-in-progress 

modules for the development of questionnaires, data collection, data analysis and data 

export, have already been implemented in project application. This manuscript 

describes in detail the conceptualization and development of MedQuest during the first 

two years of the project with special emphasis on the technical choices, results 

regarding real use of the application and future directions of the project. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o advento dos computadores, em consonância com os progressos associados 

a esta tecnologia, tem havido um assinalável desenvolvimento das metodologias de 

recolha de dados. Esta pode-se definir como sendo um processo específico de 

colheita de informação, a qual deverá ser depois tratada e analisada para apoio à 

tomada de decisões. Tem-se comprovado que quanto mais estruturado e sistemático 

for esse processo, mais válida e fiável é a informação resultante (Cooper, et al. 2006). 

Um dos instrumentos habituais para a recolha de dados é o questionário, normalmente 

utilizado em processos de sondagem ou de inquirição, e cujo conceito se relaciona 

com outros como entrevista, teste, formulário e inquérito estatístico. Basicamente, o 

questionário é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

apresentadas por escrito a grupos de pessoas, tendo por objectivo propiciar aos 

investigadores determinado conhecimento, conseguido, frequentemente, com o 

recurso a métodos estatístico (Bastelaer, Kerssemakers e Sikkel 1988, Jenkins e 

Dillman 1995). 

A transposição dos questionários em papel para ambiente informático vem sendo feita 

gradualmente, sucedendo que nalguns casos vão subsistindo os dois suportes, mas a 

tendência é, indubitavelmente, a da informatização, resultando daí novos modelos de 

construção e exploração (Smith, et al. 2007). Nomeadamente, existe uma natural 

associação dos questionários com as bases de dados, pois nestas reside a informação 

recolhida e, muitas das vezes, outra de cariz estrutural.  

1.1 Perspectiva Histórica 

É já antigo o propósito de utilização de métodos automáticos para a recolha de dados, 

mas, como referido anteriormente, a verdadeira revolução nessa aspiração dá-se com 

o advento e sedimentação da informática (Cooper, et al. 2006). 

Um dos exemplos vem dos Estados Unidos onde, durante a década de 1970, 

aparecem grandes sistemas multicêntricos para a recolha massiva de dados de 

detecção e seguimento da hipertensão (Cooper, et al. 2006). O processo baseava-se 

em questionários tradicionais em suporte papel que, após preenchidos, viam os seus 

dados serem introduzidos em mainframes. 
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Depois, já na década de oitenta, a utilização dos PC’s permite a elaboração de 

questionários em suporte electrónico para a introdução directa dos dados; os quais 

também podiam agora ser transferidos de forma mais eficaz para as mainframes com 

o recurso aos modems, que faziam o interface com as redes informáticas, cujo 

desenvolvimento estava acelerado, e que acabariam por culminar na Internet, já na 

década seguinte. São então possíveis novas abordagens no âmbito da recolha dos 

dados, nomeadamente o recurso ao direct mailing de questionários, e a introdução de 

dados em formulários acedidos via web (Cooper, et al. 2006). 

Por via disso, assiste-se ao desenvolvimento de métodos web-based que permitem a 

verificação instantânea dos dados entrados, e ao aparecimento de linguagens de 

servidor para a criação de aplicações que examinam de forma mais extensiva os erros 

nesses dados. Reforçam-se as técnicas tradicionais para introdução de respostas, 

como textboxes, drop-downs, checkboxes, radio buttons e outros objectos. Entre as 

mais tradicionais linguagens, que ainda hoje predominam, contam-se o HTML, 

JavaScript, DHTML, CSS, Java, Pearl, Python, Ruby, ASP e PHP.  

A década actual vê nascer novas tecnologias e linguagens, como por exemplo 

ASP.net, Xform e Wireless Markup Language (esta associada aos telemóveis). 

Destaca-se ainda o XML como ferramenta para a transmissão sistemática de dados 

que, juntamente com o XSL, permite modos mais potentes de recolha, validação e 

visualização dos dados. 

Em suma, as tecnologias da informação, particularmente as redes informáticas e a 

Internet, estão a permitir mudanças no paradigma em torno da recolha de dados, ao 

trazer novos possibilidades e desafios, levando a que o processo esteja cada vez mais 

baseado na web (web-based), ou seja, inserido naquele que é, actualmente, o mais 

importante sistema mundial de partilha de informação. 
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1.2 Internet e Aplicações Web 

A World Wide Web (WWW ou simplesmente Web) representa um amplo conjunto de 

recursos (originalmente sobretudo documentos com hipertexto) que se interligam por 

via de hiperligações caracterizadas pelos respectivos URL. 

O acesso à Web é feito através duma rede informática designada Internet e, nesse 

sentido, os dois termos são muitas vezes usados como sinónimos, embora de forma 

imprecisa, pois não obstante aquela ser a mais popular, esta comporta vários outros 

recursos de informação e serviços, tais como correio electrónico, conversação on-line, 

transferência e partilha de ficheiros e jogos interactivos. 

A Internet é, pois, um sistema mundial de redes de computadores interconectadas, 

destinado ao intercâmbio de dados, apoiado tecnicamente na chamada comutação de 

pacotes que é dirigida por um conjunto de protocolos standard conhecido como 

TCP/IP. Trata-se por isso duma "rede de redes", que consiste em milhões de redes 

públicas e privadas, académicas, empresariais, governamentais, entre outras, cujo 

âmbito vai do local ao global, e que estão ligadas por fios de cobre, fibras ópticas, 

ligações sem fios (wireless) e outras tecnologias. 

Os sítios web (websites) contêm recursos (particularmente páginas) de tecnologia web 

que correspondem a uma representação virtual de interesses ou produtos de pessoas 

ou empresas. Tipicamente, estes sites oferecem conteúdos com informação, mas 

também outras funcionalidades, normalmente suportados por aplicações web. Uma 

aplicação informática é um programa de computador projectado para uma tarefa ou 

uso específico. No caso concreto das aplicações web a interface gráfica funda-se em 

páginas enviadas para os clientes, através das quais os dados introduzidos pelos 

utilizadores permitem executar a lógica de negócio no servidor.  

Portanto a execução destas aplicações deverá envolver dois ou mais computadores 

ligados em rede, e por isso estes programas pertencem ao grupo das designadas 

aplicações distribuídas. Geralmente, as aplicações web estabelecem sessões e 

relacionamentos únicos com cada visitante, sendo pois possível que exista algum tipo 

de identificação e, neste caso, a aplicação pode ser dinamicamente adaptável a cada 

utilizador. Isto pode tomar a forma de conteúdos ou funcionalidades personalizados, 

de acordo com papéis e privilégios atribuídos àqueles. Um outro aspecto importante 
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destas aplicações é a de permitirem aos utilizadores criar, manipular, e 

permanentemente guardar dados. 

É assim evidente que o funcionamento da Web se baseia no modelo cliente-servidor, 

em que o utilizador requisita um ficheiro que se encontra num computador remoto 

através de um endereço (URL). O servidor remoto compreende o pedido do cliente e 

devolve-lhe o ficheiro respectivo. 

Ora nas aplicações desenvolvidas de acordo com este paradigma cliente-servidor, a 

parte relativa à interface com o utilizador reside no computador cliente e a parte de 

acesso aos dados, no servidor de base de dados. A lógica da aplicação pode ficar 

dividida entre o cliente e o servidor. Trata-se duma arquitectura de dois níveis, embora 

no caso das aplicações web, rigorosamente, se possa falar em multi-nível, pois as 

funções executadas pelas aplicações podem estar distribuídas por diversos 

computadores em rede. 

Um computador cliente executa pois uma aplicação, conhecida como navegador 

(browser) web, que possibilita a exibição de páginas, como resultado da interacção 

com o servidor web por via duma outra aplicação aí em execução. Conforme já se 

disse, os serviços web utilizam a infra-estrutura de redes existente para 

disponibilizarem informação e aplicações ao utilizador. Para o cliente e o servidor web 

a topologia da rede é irrelevante, pois todos os processos inerentes à Internet são 

tratados por via dum conjunto de protocolos genericamente conhecidos como TCP/IP. 

Neste âmbito existe o protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) usado pela Web 

para realizar a comunicação entre computadores na Internet. Aquele simplifica a 

escrita de endereços e automaticamente procura o URL indicado. No caso de este 

corresponder a uma página, esta será então requisitada para visualização. O HTTP 

funciona com base num ciclo de requisição-resposta (request-response). Quando um 

computador cliente faz a requisição duma página, envia uma mensagem ao 

computador servidor, que uma vez recebida verá processado o seu conteúdo e será 

gerada uma mensagem a enviar como resposta para o browser. Este interpreta-a e 

exibe a consequente página. Uma requisição deve sempre ser acompanhada de uma 

resposta, e o ciclo é sempre iniciado pelo cliente. Alguns dos servidores web (ou 

HTTP) mais usados são Microsoft Internet Information Server (IIS), Apache HTTP 

Server, Netscape Enterprise Server e Sun ONE Web Server. Existem inúmeros 
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serviços de armazenamento de páginas que possuem servidores web instalados, o 

que é possível fazer tanto em máquinas locais como remotas.  

Quando se processam páginas normalmente designadas como dinâmicas, os 

servidores web trabalham em conjunto com os chamados servidores de aplicações, 

que utilizam tecnologias como ColdFusion, ASP.NET, ASP, JSP ou PHP. 

Isto porque as páginas web podem ser classificadas em dois tipos de acordo com o 

estado do seu conteúdo no momento em que são acedidas. Assim, se à partida este já 

está definido está-se perante as chamadas páginas estáticas, mas se está parcial ou 

inteiramente indeterminado então designam-se como dinâmicas. Nestas o conteúdo 

pode ser alterado de uma requisição para outra de acordo com as acções do 

utilizador. Descrevendo mais detalhadamente os processos inerentes a ambos, pode-

se dizer que quando o servidor web recebe uma requisição relativa a uma página 

estática, procura-a no disco e envia-a para o browser que a requisitou, o qual por sua 

vez recebe as respostas, formata a informação e apresenta-a ao utilizador. 

Linguagens como o HTML e o XHTML são utilizadas para a criação deste tipo de 

páginas, sendo estas a forma original de funcionamento da Web, onde se 

proporcionam apenas páginas que, uma vez programadas, apresentam sempre a 

mesma informação.  

Porém quando um servidor web recebe a requisição duma página dinâmica 

(normalmente anexada de outra informação do utilizador por via de formulários), 

passa-a para um servidor de aplicação que irá ler o código do respectivo script e 

substitui-lo por HTML, de acordo com as instruções nele contidas. O resultado é uma 

página estática que o servidor de aplicação devolve ao servidor web, para então ser 

enviada ao programa cliente. Resumindo, as linguagens utilizadas para a criação 

deste tipo de páginas encontram-se incorporadas no código estático, tornando-o 

dinâmico. 

A tecnologia padrão para comunicação entre o servidor web e o server-side gateway 

program é conhecido como CGI (Common Gateway Interface). Trata-se de um 

princípio de funcionamento simples que tornou a troca de informação um processo 

fiável e rápido, sendo uma das principais razões do sucesso inicial da Web. No 

entanto, quando se começou a exigir mais funcionalidades das páginas, verificou-se 

uma série de limitações, que foram sendo resolvidas com recurso a outras linguagens 

mais recentes, algumas das quais acima enumeradas. 
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Entre elas faz-se destacar o PHP o qual, na prática, se integra com o servidor HTTP, 

processando os pedidos a determinados tipos de ficheiros, tipicamente os que têm 

extensão PHP. Adicionalmente, traz um conjunto de funcionalidades para aceder a 

diversos sistemas de gestão de bases de dados, tais como, MySQL, PostgreSQL e 

Oracle. Assim, na forma típica, a linguagem permite enviar comandos SQL e 

recepcionar o seu resultado em objectos manipuláveis. 

Uma escolha frequente para estrutura de base na criação de websites é a designada 

arquitectura LAMP, popular pelo seu desempenho, robustez, documentação e relação 

qualidade/custos. Essa sigla quer significar o uso de Linux, Apache, MySQL e PHP, 

respectivamente, como sistema operativo, servidor HTTP, sistema de gestão de base 

de dados e servidor de aplicações usados (Spinellis e Szyperski 2004). O Apache 

HTTP Server é gratuito e a mais usada aplicação do género. O MySQL também facilita 

licenças com gratuidade para projectos não comerciais, podendo-se fazer o seu 

download a partir da página oficial. Há relativamente pouco tempo, o PHP lançou a 

sua versão 5 acrescentada de um significativo número de funcionalidades. No entanto, 

por diversas razões, a versão 4 ainda é largamente utilizada. Ambas têm funções para 

o acesso às bases de dados, concretamente, as do MySQL estão bem documentadas 

no respectivo manual. 

De forma similar aos das linguagens de servidor, existem scripts cuja execução é feita 

do lado do cliente tornando, desde logo, os browsers menos dependente dos 

servidores, pois sem isto qualquer operação realizada pelo cliente teria que ser 

validada e executada por eles. Além disso têm a capacidade de perceber os eventos 

despoletados pelos utilizadores e responder de forma apropriada. Estes scripts são 

incorporados no código das páginas HTML e podem interagir com muitos dos 

elementos que as formam. 

As mais usadas linguagens para criação destes scripts são o VBScript e, sobretudo, o 

JavaScript. Com elas pode-se criar efeitos especiais para as páginas web, além de 

proporcionar uma maior interactividade com os utilizadores. Acresce a tudo isso que o 

JavaScript é uma linguagem orientada a objectos, ou seja, trata cada elemento da 

página como se fosse uma unidade funcional (objecto) com propriedades, métodos e 

eventos, o que facilita bastante a tarefa de programar.  

Outro tipo de programas que podem ser executados no cliente diz respeito à 

linguagem JAVA, sendo possível escrever aplicações completas, inclusive com acesso 
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a bases de dados relacionais, independentemente do servidor web, bem como 

implementar os níveis de interface com o utilizador e de lógica do negócio. 

É conveniente referir ainda que, devido ao grau de complexidade hoje em dia presente 

em todos os tipos de aplicações aqui descritos, existe a necessidade de recorrer a 

conceitos avançados de análise e projecto de sistemas. Nestes é comum a proposta 

duma estrutura de actuação que começa com a definição e análise do problema em 

causa, seguidos da investigação e compreensão do mesmo. Após estes passos dever-

se-á então seleccionar a melhor opção alternativa para depois se poder projectar e 

subsequentemente implementar a solução estabelecida. 
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1.3 Questionários na Área da Saúde 

Constata-se que os questionários web e respectivas bases de dados são cada vez 

mais necessários em Saúde, designadamente, na investigação clínica e em intentos 

envolvendo várias instituições (estudos multicêntricos) (Eysenbach e Wyatt 2002). No 

entanto, a elaboração de questionários neste tipo de suporte informático, além de 

acarretar custos adicionais, é algo difícil e morosa, em particular para os profissionais 

de saúde, tais como médicos, enfermeiros e psicólogos. Acresce que a sua construção 

deverá ser bastante cuidada, por exemplo, ao nível dos processos de validação para, 

nomeadamente, evitar problemas e erros associados à introdução de dados, que 

podem afectar, em muito, a qualidade destes. Ora, estes assuntos são importantes 

pois, sublinhe-se, um dos principais objectivos inerentes aos questionários é que os 

dados recolhidos possam, então, ser extraídos, tratados e analisados (particularmente 

em termos estatísticos). 

Nesse sentido, na área médica vão aparecendo diversas iniciativas visando a 

interoperabilidade dos sistemas e a estruturação e comunicação dos dados. São os 

casos do openEHR que desenvolve especificações de forma aberta para a 

representação e comunicação do RCE (Registo Clínico Electrónico) (openEHR 2007); 

e do HL7 cuja função essencial é o desenvolvimento de padrões para troca de 

informação na saúde, e que tem o RIM (Reference Information Model) como modelo 

de informação (orientado a objectos) do qual derivam todos os restantes standards da 

família (HL7 2007). Incontornável para este assunto é ainda a norma europeia CEN 

TC/251 (incluindo a ENV13606) (CEN 2007). 
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1.4 Existências e Necessidades 

Na experiência de trabalho quotidiano do autor é de assinalar as inúmeras solicitações 

que existem para a implementação de questionários on-line, mas cuja concretização 

fica rodeada de um sentimento de ineficiência, porque existem manifestamente muitos 

processos comuns aos diversos questionários que podiam ser centralizados e 

automatizados, e com isso poder-se-ia reservar mais atenção aos aspectos de 

validação e comunicação dos dados emergentes. E ainda porque são deixadas a 

cargo do programador informático tarefas e procedimentos específicos que podiam, 

com claras vantagens, ser executados pelos respectivos promotores dos 

questionários. 

Actualmente, são incontáveis os métodos e as tecnologias usados para a criação de 

questionários on-line, porém o interesse comparativo para este trabalho residiu apenas 

em produtos que, claramente, cumprissem os requisitos decorrentes daquilo que foi 

ponderado nos parágrafos anteriores. 

Numa revisão bibliográfica (ver Cap. 3.1) com esse fim encontraram-se alguns 

exemplos que, duma forma ou doutra, podiam encaixar naquilo que se pretende. 

Porém, nenhum deles cumpria todos os requisitos almejados, porque ou eram 

fornecidos com o código não aberto, impedindo por isso adaptações e processos 

evolucionários, ou demasiados onerosos, ou pouco desenvolvidos ao nível da 

validação e integração dos dados, ou ainda sem claros propósitos ligados 

directamente à área da saúde. 

No entanto, foi importante essa tomada de conhecimento, não só porque deu uma 

ideia do actual estado da arte neste sector, como todos os resultados encontrados 

contribuíram com os seus exemplos ao nível tecnológico e dos princípios para traçar o 

caminho pelo qual o MedQuest deve prosseguir. É pois pertinente compendiar alguns 

dos artigos que serviram de fundamento e linha condutora para o projecto. 

Assim, encontram-se diversos estudos que demonstram a contribuição 

incontornavelmente positiva dos computadores no processo de recolha de dados, 

nomeadamente, concorrendo para o melhoramento da qualidade dos dados, 

minimizando os tempos necessários à sua análise, facilitando as tarefas dos 

utilizadores, e com isto tudo contribuindo para uma efectiva redução de custos nesta 

área (Schmier, Kane e Halpern 2005). Além disso dão contributos apreciáveis na 
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estruturação dos questionários, e permitem testes de validação e consistência, sem 

contudo afectarem a verdade das respostas (Bastelaer, Kerssemakers e Sikkel 1988). 

Os processos concretos de introdução de dados também são exaustivamente 

dissecados pois, particularmente na área médica, os distintos tipos de métodos para 

esse fim podem ter impacto na exactidão da informação recolhida. Por exemplo, 

constata-se isso quando se decide que determinada resposta irá ser dada por texto 

livre ou com recurso à introdução de dados controlada (tais como objectos de 

selecção) (Jenkins e Dillman 1995, Kim e Johnson 2004). Aliás, dada a importância 

atribuída e este assunto, existem mesmo estudos realçando os benefícios da 

automatização na avaliação da usabilidade das interfaces neste âmbito (Ivory e Hearst 

2001). 

No que respeita aos princípios para uma correcta construção de questionários na web 

são diversas as propostas encontradas, onde uma das mais razoáveis apresenta 11 

alíneas (Dillman, Tortora e Bowker 1998): 

1. É motivador iniciar o questionário web com uma página de boas-vindas, 

expondo a facilidade do mesmo e apresentando instruções elucidativas. 
2. Deve-se tentar começar com uma questão que esteja totalmente visível e seja 

fácil de compreender e responder pelo inquirido. 
3. Tanto quanto possível e eficaz, apresentar as questões num formato 

convencional, similar ao normalmente usado nos questionários em papel. 
4. Deve-se tentar controlar o espaço atribuído a cada questão, de forma a reduzir 

a probabilidade de um texto mais longo se estender para além da área visível. 
5. Providenciar instruções específicas de quais as acções que devem ser 

executadas durante o preenchimento do questionário. 
6. Providenciar instruções operacionais em cada uma das partes do questionário 

onde as acções tenham lugar, e não apenas no início. 
7. Não obrigar o inquirido a responder a determinadas questões somente após ter 

respondido às anteriores. Se necessário, devem ser tentadas soluções de 
compromisso, como a de permitir as opções "não sabe" ou "não quer 
responder". 

8. É mais correcto construir questionários onde se possa fazer scroll de questão 

para questão, em vez de saltar de página para página. 
9. Quando o nº de opções duma resposta exceder o ecrã visível, deve-se 

considerar formas de apertar o texto, não esquecendo a adição de instruções 
para essa alternativa. 

10. Se possível, devem-se usar símbolos gráficos ou expressões que dêem uma 
ideia ao inquirido de quanto falta para completar o questionário. 

11. Deve-se ter cautela quando se usam estruturas que, reconhecidamente, já têm 
problemas nos questionários em papel, como por exemplo as questões 
abertas. 
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Foram também encontradas descrições de software de produção nesta área, o que 

permitiu recolher algumas ideias interessantes para o arranque da estruturação do 

MedQuest (Chen, Enberg e Klein 2007, Cooper, et al. 2006). Por exemplo, uma 

aplicação de RCE apresenta uma estrutura modelar em três camadas, das quais uma 

assume-se como central e tem como função a definição completa de variáveis e 

objectos clínicos a usar, baseados na iniciativa openEHR. Uma outra aplicação tem 

grandes similitudes com aquilo que se pretende com este projecto, mas não tem a 

especificidade e ambição a ele associadas. 

Por fim, será curioso assinalar que foram encontrados estudos vanguardistas assentes 

em tecnologias ligadas à realidade virtual, com vista à criação de aplicações virtuais, 

onde os modernos conceitos de ergonomia sejam fáceis de incorporar (Wilson 1999). 
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2 OBJECTIVOS 

Do capítulo anterior, constata-se que a situação objectiva descrita acarreta 

necessidades de cariz tecnológico às quais o actual mercado já responde com uma 

gama diversificada de produtos, incluindo do tipo web-based. Porém, o levantamento 

prévio empreendido no âmbito do corrente estudo (ver Cap. 3.1), não se conseguiu 

encontrar nenhum que cumprisse cabalmente todos os requisitos desejados porque, 

nomeadamente, pouco desenvolvidos ao nível da validação e integração dos dados, 

ou ainda sem claros propósitos ligados directamente à área da saúde. 

Nesse contexto, aparece o projecto MedQuest cujo principal objectivo é o de 

disponibilizar uma aplicação assente em tecnologias web, destinada à exploração de 

questionários on-line para a área da saúde, que permita a construção amigável de 

questionários, o processo de recolha de dados, a produção automática de estatísticas 

e a exportação daqueles dados para os mais diversos estudos. 

Deve ser um projecto que aposte na facilidade de utilização mas assente numa 

estrutura interna robusta, a qual facilite a sua evolução de forma dinâmica e consiga 

mesmo um nível de abstracção que possibilite o seu funcionamento como framework. 

Tendencialmente, deverão ser os utilizadores a gerir, autonomamente, todos os 

recursos oferecidos, sendo pois útil fornecer-lhes manuais e texto de ajuda que torne 

mais fácil essa tarefa. 

Haverá uma forte aposta nos mecanismos de validação a diversos níveis (por 

exemplo, na introdução de dados), os quais terão de ter em conta o predefinido 

contexto médico-hospitalar (Kim e Johnson 2004, Rosenbloom, et al. 2006). Este 

mesmo será o âmbito dum conjunto de ferramentas que facultem informação utilizável 

(sobre a forma de respostas, perguntas completas ou mesmo questionários) e possam 

ser realimentadas pelos próprios utilizadores. Aliás, este último aspecto reflecte a 

vocação do MedQuest para ser um repositório de conhecimento. 

Por fim, pela influência positiva em todos os outros objectivos, é importante caminhar 

no sentido da estandardização e interoperabilidade do sistema (Kalra 2006). Por 

exemplo, dever-se-á atender à iniciativa openEHR, de forma a adaptar mais 

rigorosamente o projecto às especificidades da informação no âmbito dos cuidados de 

saúde. Ainda mais, pensa-se incorporar classificadores e normas, tais como, o ICD-
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CM e o HL7-RIM. Também ao nível da exportação dos dados será útil o recurso a 

linguagens e normas largamente aceites, tais como o XML e o HL7. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Revisão Bibliográfica 

O aparecimento do projecto MedQuest surge como resposta à constatação de haver, 

para variadíssimas tarefas na área da saúde, um incessante recurso a questionários, 

os quais evidenciavam especificidades que, supostamente, podiam ser exploradas de 

forma mais objectiva. O ponto de partida foi então um trabalho prévio de exploração 

dessa ideia, através dum estudo que contemplasse um levantamento abrangente, 

nomeadamente, em termos das necessidades existentes, da bibliografia sobre o 

assunto, dos produtos similares encontrados no mercado, e de técnicas e métodos de 

implementação actualizados e adequados para o efeito.   

Assim, achou-se necessário proceder a uma revisão bibliográfica sobre o tema, o que 

permitiria saber, entre outras coisas, se existe publicada matéria que fosse ao 

encontro dos pressupostos elaborados, a daí poder consolidar a pertinência de 

avançar com o projecto. Além disso, era importante perceber quais os métodos 

utilizados em investigações similares, para se manter uma actualidade em termos de 

conceitos e tecnologias. 

Nesse sentido, constituiu-se uma plataforma de trabalho, apoiada na Internet, para se 

proceder ao apuramento das condições e termos de pesquisa e, consequentemente, 

concretizar a selecção de artigos que, por fim, foram o objecto da revisão. Esta 

planificação não se pretendeu rígida, antes pelo contrário, fomentou-se a 

interactividade entre as diversas fases do processo. 

Na Internet há a salientar a MedLine como sendo uma das mais relevantes bases de 

dados de bibliografia médica. Complementarmente, foram usados outros motores de 

pesquisa, tais como o Scopus, o Google Scholar e, de forma genérica, o Google 

Search. 

Os termos principais para as pesquisas, todos em inglês, foram escolhidos dentro da 

terminologia usual neste domínio da ciência, e depois apurados recorrendo, 

nomeadamente, a “vocabulário controlado”, em particular aos termos MeSH do 

PubMed. 
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Desse apuramento, dois termos sobressaíram, "online surveys" e "design". Do 

primeiro extraiu-se ainda o elemento "surveys", por vezes usado individualmente, 

outras substituído por "questionnaires". Também o termo "online" foi algumas vezes 

comutado para "web-based". Já em relação ao "design" foram tentados diversas 

variantes, de que se podem destacar "production", "building", "developing", 

"implementation", "application", "program" e "project". Subsidiariamente, outros termos 

foram considerados, em particular, "data collection", "data sources", "administrative 

data", "inpatient databases", "data cleaning", "epidemiology e "statistics".  

Termos assentes nos conceitos “médico”, “hospital”, “clínico” ou “saúde”, tais como, 

“healthcare” e “health information systems” não foram considerados, pois os ambientes 

estruturais escolhidos para as pesquisas já garantem intrinsecamente essas 

restrições, ou podem ser configurados nesse sentido. Não foram incluídas, ainda, 

noções como “informática” e “registos electrónicos”, por se achar que o tema proposto 

só tem real aplicação nesses contextos. Também, não se considerou importante a 

limitação por datas, pois a atenção para a temática em causa é ainda muito recente. 

Os termos recolhidos foram sofrendo, conjuntamente, diversos processos de 

composição (recorrendo aos operadores "and", "or" e "not"), o que deu origem a 

variadíssimas pesquisas, de onde se iam escolhendo os artigos que, de acordo com 

os seus títulos e resumos, pareciam ser os mais indicados para o desiderato em 

causa, acabando muitas vezes complementados por outros, indicados como seus 

“links relacionados” ou suas referências. 

Não deixa, porém, de ser pertinente referir que, na MedLine, houve alguma dificuldade 

em obter artigos que abordassem com a profundidade ambicionada o tema em causa. 

Isso leva a pensar que, nesta área do conhecimento, o assunto ainda não tem 

suficiente dimensão e autonomia. Basta ver que os principais termos propostos não 

retornam itens MeSH ou são apresentadas hipóteses que se revelam deslocadas do 

contexto pretendido. 

Por fim, na posse de algumas dezena de artigos científicos que, potencialmente, 

podiam responder aos anseios iniciais, passou-se à sua leitura e revisão, de forma a 

registar as ideias estruturais ou inovadoras que eram encontradas. Naturalmente, os 

artigos cujo conteúdo era mais específico para o que se pretendia foram os mais 

estudados e citados. Aliás, no capítulo da introdução apresenta-se uma súmula 
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dalguns dos artigos que serviram de fundamento e linha condutora para o projecto (ver 

Cap. 1.4). 

Houve ainda a necessidade de verificar a existência no mercado de produtos similares 

ao pretendido, os quais iam sendo observados tendo em vista itens como 

disponibilidade, ergonomia, encargos e especificidade. Na Tab. 1 listam-se alguns dos 

considerados mais interessantes, sendo que muitos deles têm versões gratuitas 

porém, normalmente, incorporadas com publicidade ou limitadas no número de 

questionários, perguntas e respostas que permitem realizar. Ao longo deste 

documento encontram-se algumas reflexões onde subjaz a comparação do MedQuest 

com os referidos produtos (ver p. ex. Cap. 1 e Cap. 2), constatando-se que na maioria 

destes não existe uma vocação efectiva para os temas da Saúde ou, pelo contrário, 

são ferramentas EDC (Electronic Data Capture) que disponibilizam protocolos 

predefinidos sobre assuntos específicos, como sejam os ensaios clínicos.  

 

Referências dos produtos 

(LimeSurvey 2009) 

(eSurveysPro 2009) 

(Survs 2009) 

(SurveyMonkey 2009) 

(Zoomerang 2009) 

(SurveyGizmo 2009) 

(QuestionPro 2009) 

(FreeOnlineSurveys 2009) 

(StartaSurvey 2009) 

(PollDaddy 2009) 

(OpenClinica 2009) 

Tab. 1 - Produtos similares ao MedQuest 

 

Também se foram registando opiniões e necessidades da parte do pessoal ligado ao 

ramo médico-hospitalar no âmbito dos questionários, numa tentativa de percepção e 

síntese da realidade existente e a melhorar. 
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3.2 Estrutura do Sistema 

3.2.1 Tecnologias de Base 

O MedQuest assenta, fundamentalmente, em tecnologias web, pelo facto destas, hoje 

em dia na informática, terem uma importância incontornável tanto pela sua 

abrangência como pela sua eficiência (ver Cap. 1.2). 

Uma escolha frequente para estrutura de base na criação de websites é a designada 

arquitectura LAMP (ver Cap. 1.2), a qual foi adoptada pelo MedQuest, porém 

substituindo o MySQL por Oracle, que embora comporte maiores custos é sem dúvida 

uma solução mais robusta (ver Fig. 1). Mas outras variantes podem ser tentadas sem 

que isso, supostamente, impeça o funcionamento normal da aplicação, tais como, a 

substituição do Linux pelo Windows, ou mesmo do Apache pelo IIS. 

 

 

Fig. 1 - Estrutura geral do sistema 
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3.2.2 Colecções e Módulos  

Conceptualmente, no MedQuest o elemento objectivo da sua estrutura é o 

questionário, sobre o qual são exercidas acções específicas por parte de utilizadores 

credenciados (ver Fig. 2). Em termos formais pode-se entender o questionário como 

sendo o conjunto das suas perguntas e dos componentes que permitirão ao inquirido 

responder-lhes. 

Por sua vez os questionários agrupam-se em unidades de trabalho conhecidas como 

colecções. Anote-se que estas podem ser formada por apenas um único questionário. 

Em termos práticos, toda a informação respeitante aos questionários, tanto intrínseca 

como provinda dos dados recolhidos, encontra-se na base de dados da aplicação, cuja 

organização se centra, precisamente, nas colecções. 

 

 

Fig. 2 - Colecções e módulos 
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As acções a que os questionários são sujeitos estão agrupadas em conjuntos 

funcionais, designados módulos, tais como os de construção de questionários, recolha 

de dados e exportação destes. Porém, foi estabelecido um conceito alargado de 

módulo como sendo cada um dos conjuntos de acções que a aplicação comporta. Por 

exemplo, existe um módulo de administração, que não age objectivamente sobre 

questionários, mas permite a preparação destes. Como se verá, a própria estrutura de 

ficheiros do MedQuest está organizada segundo este conceito mais lato de módulo. 

Portanto, decorrendo do que ficou definido, para se aceder a um questionário é 

preciso seleccionar a colecção onde ele se insere e o módulo a executar. Esse acesso 

apenas pode ser realizado pelos utilizadores criados para cada colecção com 

permissão de entrada no módulo em causa.  

Outra conclusão é a de que existem módulos dedicados a colecções de questionários 

e outros que não, sendo que estes se agrupam numa colecção virtual única que 

contém os seus próprios utilizadores. 

3.2.3 Níveis de Intervenientes 

Podemos distinguir diferentes níveis de intervenientes no projecto MedQuest, 

começando, desde logo, pelos produtores, analistas e programadores, como 

responsáveis pela sua concretização e actualização. Depois, ligados à fase de 

produção, temos os administradores, essencialmente com funções de manutenção e 

front-office, seguindo-se os super-utilizadores, utilizadores e inquiridos, 

respectivamente, responsáveis, acedentes e respondentes das colecções. 

Cabe aos administradores gerir os pedidos de colecções de questionários e proceder 

à criação e configuração destas. Mas, outras tarefas lhe estão adstritas como os 

processos de auditoria, a inventariação de problemas, a organização de 

documentação técnica, os backups, e intervenções correctivas na base de dados e 

nos scripts. Para algumas daquelas funções podem recorrer ao auxílio proporcionado 

pelo módulo Administração (ver Cap. 4.1.2), criado para o efeito e que está associado 

à colecção virtual. 
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3.2.4 Segurança e Autenticação 

O sistema de segurança da aplicação deve assentar em três princípios básicos: 

confidencialidade, integridade e disponibilidade (Landwehr 2001). O primeiro irá 

garantir que o acesso à informação fica reservado apenas aos utilizadores autorizados 

para o efeito. O segundo é similar a este, porém focado não no acesso mas na 

possibilidade de modificação da informação. O último assegura que, finalmente, quem 

está autorizado terá acesso aos recursos disponibilizados. 

A concretização daqueles princípios obriga à delineação duma política de controlo de 

acessos que tenha em atenção o facto de se estar a tratar com informação ligada ao 

domínio da saúde e portanto crítica para o indivíduo e para a sociedade. Quanto ao 

modelo de controlo de acessos a considerar (ver Anexo 7.1) opta-se pelo designado 

DAC (Discretionary Access Control) que advoga a criação de utilizadores especiais, 

tornando-os donos de recursos específicos nos quais têm o controlo sobre quem deve 

aceder-lhes e com que permissões.   

Os mecanismos para a implementação do modelo adoptam um processo de 

identificação de utilizadores, conhecido como autenticação que, neste caso, será 

baseado no par nome de utilizador (username) e palavra-chave (senha ou password). 

Decorrente desta etapa vem a autorização, ou seja a definição do que é permitido 

fazer após a autenticação com sucesso. Por fim existe a auditoria para providenciar 

mecanismos que permitam registar a actividade dos utilizadores na aplicação. 

A concretização deste sistema passa por uma eficaz gestão de utilizadores, os quais, 

desde logo, terão de ser registados dentro dum modelo relacional de base de dados, 

condição necessária que permite preparar mecanismos para deles tirar partido. A sua 

inserção obriga a definir um perfil contendo username, password (que posteriormente 

cada utilizador poderá e deverá alterar, sempre que ache necessário, de acordo com 

regras pré-estabelecidas), nome associado, e indicação de quais os módulos a que 

poderá aceder. A este perfil acresce um factor prévio e fundamental que é o 

conhecimento do grupo (aqui sinónimo de colecção) onde o utilizador se insere. 

Abra-se aqui um parêntesis para fazer referência ao denominado utilizador anónimo, 

que é definido pelo sistema e não pelos utilizadores, de forma a permitir, em casos 

justificados, o acesso aos módulos sem autenticação explícita. Todas as colecções 

podem ter os seus utilizadores anónimos, mas esta figura é sobretudo importante na 
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colecção virtual, particularmente para apoio ao módulo Portal (ver Cap. 3.2.5 e Cap. 

4.1.1). 

É também útil distinguir a criação e caracterização material duma colecção e do 

respectivo designado super-utilizador (cujo nome é composto pelo radical mqsu_ 

precedido do respectivo número identificador da colecção), que são feitas ao nível da 

administração da aplicação, e a personalização dessa colecção, nomeadamente em 

termos do nome e dos utilizadores que lhe corresponderão, que já será concretizada 

pelo referido super-utilizador, como representante original da dita colecção. 

Em termos práticos, qualquer entidade, necessariamente identificada, que pretenda vir 

a usufruir dos recursos do MedQuest poderá ter de previamente redigir um pedido 

formal devidamente justificado nesse sentido. Sendo este aceite é então criada uma 

colecção que poderá ser acedida após conhecido o respectivo identificador, bem como 

o nome e password do super-utilizador correspondente. 

Sobre a password é pertinente sublinhar que esta na base de dados deverá aparecer 

encriptada, de acordo com o algoritmo MD5, o que vem no sentido de reforçar a 

confidencialidade do sistema de segurança (Dobbertin 1996). Acrescente-se que o 

MD5 (Message-Digest algorithm 5) é um algoritmo de criptografia de hash de 128 bits 

unidireccional, descrito na RFC 1321 como norma de Internet, que vem sendo 

empregue numa ampla variedade de aplicações de segurança, e também é 

comummente usado para verificar a integridade dos ficheiros. 

Outro elemento relevante na concepção de um sistema de segurança robusto, para 

remediar eventuais acidentes derivados da prática de funcionamento, passa pela 

criação organizada e regular de cópias (backups) da informação existente, bem como 

pela redundância dos equipamentos e presença de métodos de recuperação 

automática. O MedQuest não prevê uma política autónoma para estes fins, embora se 

obrigue a integrar-se naquela que estiver em vigor na organização onde se encontra 

inserido. Além disso, ressalve-se que como a informação dinâmica do projecto se 

encontra na BD, um backup regular a esta assegura a reparação dos eventuais 

problemas mais significativos. 

Também se teve em conta a necessidade de apoio à introdução de dados de forma a 

evitar a acumulação de informação errónea no sistema, nomeadamente recorrendo, 
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sempre que possível, a normas, codificações e métodos de consistência interna 

(validações). 

Uma outra questão essencial passa por garantir a fiabilidade da comunicação entre os 

utilizadores e os diversos serviços da aplicação. Nesse sentido recorreu-se à 

tecnologia de sessões do PHP (ver Anexo 7.3), que permite manter no servidor um 

conjunto de variáveis com informação relevante que vai sendo coligida durante cada 

utilização (sessão) da aplicação. Assim, após criada uma sessão de PHP no servidor 

faz-se propagar o respectivo identificador para o cliente, ou por recurso a cookies ou 

através dum parâmetro URL. Isto permite que uma boa parte dos dados relativos ao 

estado da sessão aplicativa não tenham de estar em permanente refluxo entre o 

cliente e o servidor ou em contínuo processo de recriação. 

Em termos práticos, prepara-se o ficheiro basilar da aplicação (index.php) para, 

quando for chamado, criar, ao nível do servidor, uma sessão de PHP e nela fazer o 

registo da principal variável a usar (vssquests), na qual residirão os elementos-chave 

para o funcionamento e segurança de todos os processos subsequentes. Nos outros 

ficheiros, particularmente os correspondentes às páginas de apresentação, haverá 

uma primeira linha de código com as seguintes instruções:  

 session_start(); if (!$vssquests["autent"]) exit;  

Assim, só quando o utilizador já previamente se autenticou com sucesso, tornando 

verdadeiro o valor da variável $vssquests["autent"], é possível que o resto do script 

seja interpretado e o resultado decorrente concretizado, tais como, a apresentação 

duma página de cliente. 

3.2.5 Portal 

Como já se explicou, existem módulos que pertencem à chamada colecção virtual, 

entre os quais aqui se destaca um, designado Portal, cuja principal singularidade 

reside no facto de se constituir como pivô entre os restantes. 

Isto porque se parte do princípio que cada módulo regular representa um conjunto de 

serviços que terão de ser explicitamente requisitados pelos utilizadores, mediante 

autenticação prévia, o que desde logo pressupõe situações de excepção. 

Nomeadamente aquelas que se verificam aquando do arranque da aplicação ou após 

o encerramento (logout) de um módulo. Por isso mesmo, o acesso ao Portal é 
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automático através de autenticação com recurso ao denominado utilizador anónimo 

(ver Cap. 3.2.4). 

Ao iniciar, tipicamente, a aplicação apresenta uma página que se prevê venha, de 

forma gradual, a funcionar como portal do projecto (e daí a designação dada ao 

módulo), ou seja, um sítio web que agregue várias hiperligações e serviços no âmbito 

dos questionários na área da saúde, servindo como porta de entrada para internautas 

interessados nestes assuntos. 

Das outras páginas integradas no módulo destacam-se a de pedidos de colecções e a 

de autenticação completa (ver Cap. 4.1.1). 

3.2.6 Esquema de Base de Dados 

Na base de dados (BD) da aplicação reside a quase totalidade da sua informação 

persistente, sendo as operações que sobre esta actuam, nomeadamente as de 

actualização, da responsabilidade da camada de acesso aos dados, a qual é chamada 

pela camada de negócio com vista à realização das suas operações processuais, tais 

como, a preparação dos dados a apresentar ao cliente. 

Em termos mais concretos, a informação encontra-se armazenado nos registos das 

tabelas da BD, sendo que, para o caso do MedQuest, aquelas podem ser 

conceptualmente agrupadas consoante a sua função específica: identificação e 

autenticação; construção de questionários; recolha de dados; casos frequentes; e 

restantes. A Tab. 2 descreve, mais pormenorizadamente, o conteúdo associado a esta 

divisão. 

 

Grupo Tabela Descrição 

Identificação e 
Autenticação 

UTILIZADORES 
Contém os nomes de utilizador 
(usernames) e respectivas passwords. 

MODULOS 
Propriedades básicas dos módulos 
funcionais da aplicação. 

COLECCOES 
Lista das colecções de questionários 
existentes. 

QUESTIONARIOS 
Propriedades globais dos 
questionários da aplicação. 

INQUIRIDOS 
Identificação daqueles que são os 
inquiridos ou respondentes dos 
questionários. 
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Construção de 
Questionários 

PERGUNTAS 
Propriedades fundamentais das 
perguntas de cada questionário. 

RESPOSTAS 
Lista das respostas predefinidas para 
as perguntas, onde aplicável. 

RESPSVALIDA  
Elementos de validação das respostas 
numéricas. 

RESPSDATA 
Elementos de validação das respostas 
do tipo data. 

APRESENTACAO 
Propriedades básicas relativas aos 
tipos de respostas permitidos. 

Recolha de 
Dados 

QUEST_<número> 
Dados das respostas dos inquiridos 
aos questionários. 

Casos 
Frequentes 

FREQ_NMR 
Respostas frequentes do tipo 
numérico. 

FREQ_RPD 
Respostas frequentes do tipo 
categórico. 

FREQ_RPD_TIT 
Títulos globais das respostas 
frequentes do tipo categórico. 

Restantes VERSAO 
Indicação de controlo da versão da 
base de dados. 

Tab. 2 - Tabelas da base de dados 

 

Tal como transparece do esquema da base de dados (ver Fig. 3), pode-se dividir as 

tabelas em dois grupos funcionais: um ligado à construção dos questionários e outro 

centrado no acto de recolha de dados. 

Como para o MedQuest um questionário é o conjunto das suas perguntas e das 

estruturas que permitirão ao inquirido responder-lhes, então a tabela PERGUNTAS é a 

coluna dorsal de cada um dos questionários e, por consequência, de toda a base de 

dados. Nela, entre outros itens, reside o texto de cada pergunta, bem como a ordem 

pela qual será presente no questionário, e o tipo de resposta permitido. 

Precisamente, a cada um desses tipos de resposta (campo VIZRES) corresponderá 

um modelo funcional e de visualização específico (tabela APRESENTACAO), cujos 

textos das respostas predefinidas ou parâmetros de validações se encontram, quando 

aplicável, nas tabelas RESPOSTAS, RESPSVALIDA e RESPSDATA.   

Já no âmbito associado à recolha de dados, como eixo principal encontra-se o 

conjunto de tabelas com as respostas dos inquiridos (QUEST_<número 

identificador>). Cada uma delas é gerada previamente em função das respectivas 

instruções contidas na tabela PERGUNTAS, e cada linha que nelas venha a ser 
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inserida corresponde a um questionário respondido por um inquirido. Este, bem como 

o responsável pelo acesso ao dito questionário, também ali ficam registados, de 

acordo com os dados identificativos existentes, prévia e respectivamente, nas tabelas 

INQUIRIDOS e UTILIZADORES. 

Por fim, refira-se que o conjunto de perguntas de cada questionário está associado a 

uma entrada na tabela QUESTIONARIOS, onde aparece o nome do questionário e a 

identificação da colecção a que pertence, sendo que esta terá de constar da tabela 

COLECCOES. 

No que respeita às restantes tabelas, ditas complementares, não existe uma 

obrigatoriedade fulcral para a sua existência, porém acrescentam mais-valias 

inquestionáveis à aplicação, como por exemplo, as que se constituem como um grupo 

ligado à temática das respostas frequentes (ver Cap. 3.2.9). 
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Fig. 3 - Esquema da base de dados 
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3.2.7 Estrutura de Ficheiros 

Os programas informáticos que constituem a aplicação estão armazenados num 

computador servidor conectado à rede. Fixam-se principalmente sobre a forma de 

scripts, ou seja, conjuntos de comandos em texto não formatado, com uma sintaxe 

específica, que podem ser interpretados pelos respectivos processadores das 

linguagens em causa. Uma das características importantes destas rotinas é a de 

permitir a interacção dinâmica com páginas HTML. Na aplicação existem, 

fundamentalmente, os scripts JavaScript que correm no browser (e por isso chamados 

client side scripts), e os PHP do lado do servidor (server side scripts).  

Os nomes dos ficheiros de código são complementados pelas designadas extensões 

que permitem reconhecer a linguagem que os interpretará. É comum haver também 

ficheiros de inclusão (includes) com extensões como INC e JS (aqui, respectivamente, 

de PHP e JavaScript), cujo código se destina a ser virtualmente inserido em outros na 

mesma linguagem. Há ainda as extensões TPL relativas aos chamados templates 

PHP (ver Anexo 7.4) que, na prática, funcionam também como ficheiro de inclusão de 

código HTML, algum do qual é dinamicamente transformado pelas rotinas do PHP 

inclusivo.   

Nesta aplicação predominam as extensões PHP (mais as respectivas INC), TPL, 

HTML, JS, e outras associadas aos ficheiros de imagem (GIF e JPG) e de estilos 

visuais (CSS - Cascading Style Sheets). 

No sistema operativo os ficheiros encontram-se hierarquicamente distribuídos por 

conjuntos conhecidos habitualmente como pastas, as quais podem ainda conter 

subpastas com idênticas prerrogativas. Na aplicação podemos constatar a existência 

de uma pasta raiz na qual reside um conjunto de subpastas, além do ficheiro 

"index.php" que, como se verá, é de vital importância, pois constituiu-se como 

elemento estrutural do sistema (ver Fig. 4). 

Podemos dividir aquelas subpastas de primeiro nível por dois tipos: módulo e geral. O 

primeiro deriva do facto da aplicação, na sua essência, oferecer diversos serviços 

autónomos, aqui designados módulos, cujos respectivos ficheiros ficam assim 

individualizados. Neste âmbito, actualmente, encontram-se as pastas "portal", 

"administracao", "configuracao", "gestao", "questionarios", "estatisticas" e 

"exportacao"; a que correspondem, respectivamente, os módulos Portal, 

Administração, Configuração, Construção, Recolha, Estatísticas e Exportação. 
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Por sua vez o tipo geral representa aquelas pastas que contém ficheiros cujo uso é 

partilhado pelos diversos módulos, o que acrescenta considerável economia ao 

esquema processual. Temos assim um grupo nuclear de ficheiros na pasta comuns; 

em ajudas concentram-se os processos e textos de ajuda e suporte ao utilizador; no 

"autenticacao", as rotinas relacionadas com os aspectos da segurança e autenticação; 

na moldura encontram-se os diversos conjuntos de código necessário à estrutura 

visual e processual das páginas de apresentação; e em "img" são depositadas as 

imagens e eventuais outros elementos multimédia utilizados. 

 

 

Fig. 4 - Estruturação dos ficheiros  
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Estrutura de Ficheiros dos Módulos 

Dentro de cada pasta do tipo módulo também se verifica uma organização dos 

ficheiros de acordo com as suas prerrogativas funcionais. A orientação geral para esse 

fim provém do MVC (Model-View-Controller) como padrão de arquitectura e desenho 

usado para a construção de software (ver Anexo 7.1). Sumariamente, funda-se num 

conceito de separação entre a lógica de negócio (Model), a interface gráfica (View) e a 

interpretação e controlo das acções do utilizador (Controller). Sublinhe-se ainda que, 

numa perspectiva abrangente, a classe Model deve englobar a parte respeitante à 

informação persistente (dados) da aplicação.  

De seguida, ir-se-á descrever a estrutura nuclear dum módulo, independentemente de, 

para cada caso em específico, poderem aí coexistir outros ficheiros e subpastas (ver 

Fig. 5). 

 

 

Fig. 5 - Estrutura dum módulo 
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Os ficheiros que se encontram na raiz da pasta (tipicamente com extensão PHP e, 

eventualmente, JS) contêm a lógica do negócio (componente Model). Entre eles, deve-

se destacar, em primeiro, o "quests_sv.php" (ver Cap. 3.3.3) onde se encontram as 

rotinas constitutivas das diversas acções de servidor, que normalmente geram 

comandos de JavaScript, os quais actuam sobre as páginas de apresentação activas. 

Este tipo proprietário de estratégia tem semelhanças com a técnica de 

desenvolvimento AJAX, como se explica no Cap. 3.3.3 e no Anexo 7.5. 

Depois há um outro grupo objectivo de ficheiros que contém as regras do negócio 

subjacentes à interface gráfica de utilizador. Efectivamente, esses ficheiros geram 

conteúdos para as respectivas páginas de apresentação (em regra homónimas mas 

de extensão TPL), as quais se reúnem numa subpasta com o nome "vistas", e se 

constituem como sendo o View do MVC. 

Já o componente Controller reconhece-se, sobretudo, em "botsespecifics.js" onde se 

arrumam as acções ligadas aos eventos despoletados pelos utilizadores. Esse ficheiro 

pertence à subpasta "complementosep" que concentra todos aqueles cujas rotinas 

funcionam como complementos específicos de outras com carácter geral, exteriores 

aos módulos. Mais ficheiros ali residentes são o "ajudasep.html", relativo às ajudas 

aos utilizadores, e o "moldufuncs.inc", com acrescentos para a estrutura das páginas 

de apresentação. 

3.2.8 Estrutura de Apresentação e de Suporte Processual 

A aplicação desenrola-se ao abrigo duma estrutura permanente de cliente na qual 

assenta o interface gráfico e respectivos processos inerentes. Na prática, tem-se um 

ficheiro (index.php) cuja componente de cliente é, basicamente, um conjunto de quatro 

iframes (aqui designada moldura), onde se destaca aquela que recebe a página a 

apresentar, suplementada por duas outras posicionadas, imediatamente, acima e 

abaixo dela. A restante, não visível, serve de intermediária processual com o servidor. 

Index.php 

Como aflorado, todo o evoluir da aplicação, nomeadamente em termos de 

apresentação ao cliente, assenta em permanência no ficheiro "index.php", sendo o seu 
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URL o recurso objectivamente chamado no arranque, e que funcionará como elemento 

de raiz e suporte continuados. 

Conceptualmente, pode-se seccionar o ficheiro nas suas componentes de servidor e 

cliente, sendo que esta última apresenta, finalmente, a estrutura HTML que molda o 

aspecto visual de toda a apresentação ao cliente (ver Anexo 7.7).  

A componente de servidor começa por iniciar uma sessão de PHP (ver Anexo 7.3) e 

nela registar a principal variável da aplicação (vssquests), na qual residirão os 

elementos-chave para o bom funcionamento e segurança de todos os processos. Logo 

para começar são atribuídos à variável os valores relativos aos caminhos raiz da 

aplicação, tanto Linux como HTTP. Estas operações baseiam-se na posição do próprio 

ficheiro, e assegurarão a portabilidade da aplicação para qualquer estrutura de 

directórios. 

Depois, já no lado do cliente, embora reflectindo também prerrogativas geradas do 

lado do servidor, serão incluídas algumas outras variáveis e funções necessárias a 

todos os processos subsequentes, como, por exemplo, a folha de estilos visuais 

principal. Mas, sobretudo, será carregada a estrutura HTML da aplicação (a já referida 

moldura) a qual condicionará e incorporará todas as páginas de apresentação, 

começando logo por evocar aquele que é a primeira a aparecer, e que foi previamente 

definida como tal. 

Moldura 

A estrutura apresentada acima com a designação de moldura é, portanto, constituída 

por quatro iframes HTML (ver Anexo 7.6) que funcionam integradas como se de um 

único componente se tratasse. Ou seja, constituem-se como as partes superior, 

central e inferior da interface visual com o cliente (ver Fig. 6). A outra iframe (dita 

oculta ou "iframe0") não tem dimensões e, como se verá à frente, serve para nela 

caírem e interactuarem os resultados de alguns processos de servidor 

assincronamente despoletados. 

A preparação de páginas neste formato permite maior consistência e ergonomia da 

apresentação visual, sem trazer dificuldades acrescidas na intercomunicação entre os 

objectos das partes, pois existe uma relação hierárquica bem definida entre todos eles. 
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Fig. 6 – Iframes da moldura 

Iframe Superior 

Como se torna evidente, na iframe superior é carregado a parte da página a que, 

globalmente, se pode chamar cabeçalho. O ficheiro responsável por gerar esta área é 

carregado apenas uma vez durante o arranque da aplicação, estando o seu código 

preparado de forma a reservar certas zonas para conteúdos de texto que pode ser 

dinamicamente alterado, com o objectivo de caracterizar a página total em causa. 

Esses conteúdos dinâmicos são gerados com os dados dum vector, construído 

durante o carregamento da parte central da interface, em função de alguns parâmetros 

expressos nesse código (como o seu título individual) e de outra informação, 

particularmente provinda da variável de sessão principal.  

Estruturalmente podemos dividir o cabeçalho em três camadas (ver Fig. 7): uma 

superior onde aparece o logótipo do MedQuest (área 1a), bem como a indicação do 

módulo (área 1b) e da colecção em causa (área 1c). Vem depois outra onde se 

assinala o utilizador em presença (área 2a) e, no caso do módulo de Recolha, também 

se identifica o inquirido em concreto (área 2b). A última é a mais directamente 

relacionada com a página em causa, tendo expresso o seu título (área 3a) e, em 

certos casos, ainda outras características (área 3b). 
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Fig. 7 - Áreas do cabeçalho 

 

Iframe Inferior 

A iframe inferior (internamente designada rodapé, embora de forma imprecisa) é o 

local destinado à maioria dos botões da aplicação, os quais permitem ao utilizador 

despoletar os eventos a eles associados. O ficheiro responsável por gerar esta área é 

carregado aquando da entrada em cada módulo, sendo então actualizado um include 

específico que contém as configurações e eventos a ele respeitantes. Isso irá permitir, 

ao longo da vigência de um módulo, que qualquer das suas páginas possa, de forma 

dinâmica e automática, gerar os correspondentes botões, quando carregada na iframe 

central, em função do respectivo identificador expresso no código. 

Estruturalmente, podemos dividir a iframe inferior em três áreas de acordo com o 

formato e as funções dos botões (ver Fig. 8): uma à esquerda (área 1) para acções 

gerais da aplicação, como o logout ou a alteração da password. Pelo contrário, os 

botões da direita (área 3) estão mais realçados, porque a sua função é fundamental 

em cada página. Aos do meio (área 2) são atribuídos outros eventos complementares 

que não estão directamente associados a escolhas prévias do utilizador, servindo, por 

exemplo, para provocar o retorno a uma página anterior ou accionar uma tarefa 

independente. 

 

Fig. 8 - Áreas do rodapé 

 

Páginas de Apresentação 

Em primeiro, convém fazer a desambiguação do conceito de página de apresentação, 

pois em sentido lato está-se a falar de todos os componentes que constituem a 
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moldura e permitirão a interface visual com os clientes. Porém, numa óptica 

atomizada, a página de apresentação é aquela que será carregado na iframe central, 

pois nesta não só aparecerá a novidade específica a visualizar, como o seu código 

contém a informação complementar e o processo despoletador das correspondentes 

alterações adaptativas nas iframes superior e inferior. 

Tipicamente, a página de apresentação aparece como sendo o produto directo de dois 

ficheiros, por comodidade homónimos, um com extensão PHP e outro TPL, 

responsáveis, respectivamente, pela lógica de programação e pela estrutura visual 

(HTML, XML, CSS, etc.). Esta estratégia está assente na utilização da tecnologia de 

templates do PHP (ver Anexo 7.4). 

No MedQuest estes ficheiros têm uma estrutura tendencialmente normalizada (ver 

Anexo 7.8), que aliás nas partes menos específicas abrange também quase todos os 

outros. Por exemplo, a maioria deles inicia-se com um rótulo de meta-informação 

contendo, designadamente, nome do projecto, autores, datas de criação e 

actualização, e uma breve descrição dos seus objectivos. 

No caso vertente e começando pelo ficheiro PHP, seguem-se as instruções de 

segurança que verificam se há uma autenticação válida na sessão de PHP em causa, 

de forma a permitir a continuação da interpretação da página. 

A seguir costumam posicionar-se uma série de includes com configurações básicas e 

funções transversais da aplicação, nas quais se encontram também as respeitantes à 

comunicação com a base de dados, e outras directamente associadas aos objectivos 

do ficheiro em causa. 

Como, normalmente, os ficheiros PHP têm uma vertente de interacção com a base de 

dados, segue-se a criação duma conexão a esta, consubstanciada numa variável que 

é usada durante o processamento do ficheiro em causa, sempre que seja necessário o 

acesso aos dados, para consultas, actualizações ou outras alterações.  

Numa lógica similar, é criada de seguida uma variável representativa da classe 

template, a qual permitirá ir incorporando no código provindo do ficheiro TPL 

associado, em áreas perfeitamente identificáveis (os placeholders associados à 

técnica dos templates), a informação específica que gradualmente será obtida.  
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Desde logo, no que respeita a estas páginas de apresentação, é preparado um 

processo de JavaScript que depois fará o despoletar das rotinas para a actualização 

consonante das partes superior e inferior da página que, como é sabido, se encontram 

em iframes distintas. A construção individualizada deste processo de cliente é feita 

tendo por base alguns argumentos configuráveis, como o identificador e o nome da 

página. 

Posto isto, encontra-se o conjunto de instruções específicas de cada ficheiro em 

concreto, ou seja, o seu código principal (main code) e, após este, vêm as respectivas 

funções complementares. Tipicamente, a última instrução do main code será a de 

envio para o browser do código HTML, respeitante ao conteúdo objectivo da variável 

template, anteriormente criada para esse fim. 

No que respeita ao ficheiro TPL, como já se tem vindo a dizer, ele apresenta-se, 

essencialmente, como sendo uma página HTML. 

Assim, tem um HEAD de HTML onde, além da existência de outras eventuais tags, é 

feita a inclusão (include) do ficheiro principal de estilos visuais (extensão CSS), e 

depois sobrevém o código JavaScript numa disposição similar à descrita para o PHP. 

Ou seja os seus includes (caso necessários), seguido do main code e terminando nas 

funções associadas. 

Por fim temos o BODY de HTML no qual, finalmente, está todo o conjunto de tags 

associadas aos componentes de texto e gráficos, necessários para recriar a interface 

com o cliente. 

3.2.9 Casos Frequentes 

O conceito de casos frequentes (aqui também designados apenas como Frequentes) 

associa-se, na prática, a componentes predefinidas pelo sistema, que tentam ir de 

encontro às necessidades habituais dos utilizadores, revelando-se particularmente útil 

para o processo de criação de questionários.  

O coligir das ditas componentes é, só por si, uma tarefa minuciosa que requer alguma 

investigação e apela à capacidade de síntese, e cuja progressão assenta, 

significativamente, em conteúdos homólogos entretanto acumulados nas colecções já 

em produção.  
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Neste momento, destacam-se as componentes de listas de respostas predefinidas 

para variáveis categóricas (como o sexo e o diagnóstico principal) e numéricas (como 

a idade e a altura), mas é preciso alargar o seu leque, catalogá-las convenientemente 

para facilitar o acesso por parte dos utilizadores, e adicionar-lhes novas propriedades. 

 Uma das vantagens deste tipo de listas é a do seu conteúdo poder ser usado tal como 

é apresentado ou apenas como ponto de partido para outras compilações 

personalizadas. Este género de ferramentas vem sendo, aos poucos, enriquecido, de 

forma a oferecer componentes predefinidas, não só de repostas, como de perguntas 

no seu todo e, inclusivamente, de questionários. 
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3.3 Comportamento do Sistema 

3.3.1 Acesso aos Módulos 

Para cada colecção, o acesso por parte de um seu utilizador a qualquer módulo 

disponível obriga a que aquele tenha permissão registada para tal. Isto verifica-se 

através de um processo de autenticação (ver Fig. 9), sendo que esta pode ser 

completa ou simples. 

A autenticação completa faz-se quando se pretende mudar de módulo ou de colecção. 

Por isso é necessário, além da introdução do username e da respectiva password, 

indicar a colecção em causa, bem como o módulo a que se pretende aceder. 
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Fig. 9 - Acesso ao módulo 

 

Num módulo, ao finalizar a vigência de um utilizador (por via dum processo conhecido 

como logout) mantêm-se implícitos esse módulo e a colecção activa. Portanto é 

possível voltar a eles confirmando apenas o par username e password pretendido. E, 

neste caso, está-se perante a dita autenticação simples.  
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Mas o acesso aos módulos nem sempre obriga à apresentação explícita das 

condicionantes referidas, nomeadamente, da colecção, quando é a virtual, e do 

utilizador, quando é o anónimo. E, em certas versões do MedQuest, existem outras 

situações, que não o arranque da aplicação, em que a escolha do módulo é feita 

automaticamente por via programática.  

3.3.2 Carregamento das Páginas de Apresentação 

Como explicado no Cap. 3.2.8, o conceito de página de apresentação é ambíguo pese 

embora convergente, tal como o respectivo processo de carregamento o evidência 

(ver Fig. 10). 

Este inicia-se com o pedido do ficheiro PHP pretendido que, após processado, 

responde ao cliente com o seu correlacionado de extensão TPL, o qual traz, 

devidamente incorporada, a informação em concreto que o primeiro obteve, sobretudo, 

por via de consultas à base de dados. 

No browser, aquele subentendido conteúdo HTML é carregado na iframe central e, no 

fim desse processo, é chamado um conjunto de funções que permitirão transferir 

informação complementar para as iframes superior e inferior.   

Estas manterão o aspecto geral inalterado mas, na superior, será visualizado o título 

específico da página, e podem ser actualizados outros elementos como, por exemplo, 

os nomes do módulo, do utilizador ou do inquirido. Já na inferior serão carregados os 

botões para as acções específicas da página em causa.  
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Fig. 10 - Carregamento de página de apresentação 

 

3.3.3 Técnica de Comunicação Assíncrona 

A optimização das páginas web embateu, desde sempre, na necessidade de se poder 

efectuar pedidos ao servidor sem ter de recarregar a página corrente, o que 

pressupõem o envolvimento duma técnica de comunicação assíncrona com aquele, 

executada em segundo plano (background). Actualmente, existe a tecnologia AJAX 

(ver Anexo 7.5) que responde nesse sentido, porém, num período anterior à sua 

génese, foi preparado, pelo autor, o método a seguir descrito que permite uma 

actuação semelhante e, no contexto em que é usado na aplicação, talvez mesmo mais 

flexível e robusta. 

O método engloba a conhecida "iframe0" (ou algo equivalente), uma estrutura 

apropriada para os scripts específicos, e um processo de interacção com a página 

corrente (ver Fig. 11).  

Como já referido noutra parte, a "iframe0" é uma iframe HTML com dimensões nulas, 

ou seja, a sua presença não se faz sentir em termos visuais mas, como se trata duma 

janela autónoma, podem, por intermédio dela, ser realizadas operações HTTP à 
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margem do restante documento, mas com a capacidade de com ele interagir por via 

da estrutura hierárquica de objectos JavaScript.   

Por sua vez, os scripts são compostos duma parte de servidor e outra de cliente. Na 

primeira existe uma variável PHP que acumula, em formato JavaScript, as instruções 

objectivas resultantes. Estas são por fim incorporadas no código HTML que será 

enviado para a "iframe0" e, após carregado, irá interagir com a página de 

apresentação corrente. Na aplicação, os ficheiros PHP preparados para este fim 

empregam no seu nome o sufixo "_sv", concretamente, é o caso do "quests_sv.php" 

que existe em cada módulo. 

 

 

Fig. 11 – Técnica de comunicação assíncrona 

 

3.3.4 Acesso à Base de Dados 

Na base de dados (BD) da aplicação reside a sua quase totalidade de informação 

persistente, particularmente a relativa à construção formal dos questionários, às 

respostas dos utilizadores, e à segurança e autenticação. Relembra-se que o Oracle é 

o sistema de gestão de base de dados (SGBD) seleccionado para o projecto. 
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Toda e qualquer comunicação com a BD faz-se a partir dos scripts PHP em cuja 

linguagem existem componentes que permitem a interacção entre ambos. Na prática, 

o script elabora instruções SQL que funcionam como argumentos de objectos PHP 

específicos para a comunicação com o Oracle, no qual as ditas instruções irão ser 

processadas, sendo os resultados reenviados para o script, que os recebe num 

objecto próprio designado cursor. Normalmente, quando se trata de dados, estes são 

copiados para um vector bidimensional com o qual é mais fácil de trabalhar e 

totalmente independente do processo gerador (ver Fig. 12). 

 

 

Fig. 12 - Acesso à base de dados 
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Como acima ficou subjacente, o referido objecto PHP que recebe as instruções SQL 

também precisa de conhecer qual a conexão a usar, isto é, o canal de comunicação 

previamente aberto entre o script e a BD. Os argumentos indispensáveis para a 

instrução que gera esse objecto são uma string representativa da ligação do sistema 

operativo ao SGBD, bem como do nome do esquema Oracle onde a aplicação reside 

e respectiva password. 

Em termos concretos, no MedQuest as operações dependentes da comunicação com 

a BD estão organizadas de forma modular o que, entre outras vantagens, poderá 

permitir a mudança de SGBD com relativa facilidade. Por conseguinte, as funções 

criadas nesse âmbito residem num único ficheiro (bdfuncs.inc), sendo de realçar a de 

criação da conexão (conexbdpd), a de geração de um cursor a partir duma instrução 

SQL (consulta_cursor), e a de formação dum vector tendo como fonte um cursor 

(simpleQuery). 

Normalmente, nos scripts onde tenha de haver comunicação com a BD existe, para o 

efeito, um conjunto de instruções uniformizados, que a seguir se descrevem. 

 No início terá de aparecer o include do ficheiro que contém as funções aqui em 

causa: 

o require_once($locpath."comuns/bdfuncs.inc"); 

 Depois procede-se à criação de uma conexão à BD:  

o conexbdpd(); 

 Esta função irá, a determinado passo, obrigar à execução da instrução: 

o $conn = ocilogon ($autu, $autp, $auts); 

 A conexão "$conn" passa a servir todos os acessos posteriores à BD, tanto 

para consultas, como para outros tipos de manipulações, de que as instruções 

seguintes são exemplo:  

o $res = simpleQuery("SELECT nome, vizres FROM $tabq WHERE id = 

$qpid"); 

o consulta_cursor("DELETE FROM ".MQ_INQU." WHERE colecc = 

$cid"); 

 Qualquer dessas funções procede, a determinado passo, à execução da 

instrução: 

o $cursor = ociparse($conn, $query); 
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3.3.5 Funcionamento Típico dum Módulo 

Em termos de interface com o utilizador, cada módulo representa um encadeamento 

de páginas de apresentação interdependentes, as quais vão disponibilizando 

informação, serviços e eventos específicos.  

Esta realidade vive particularmente dum mecanismo de carácter cíclico, que será 

descrito de seguida e sintetizado na Fig. 13. Isso não obsta que a aplicação possa, em 

casos concretos, prescindir ou substituir alguns dos passos do mecanismo, porém 

mantendo a consonância com ele. São exemplos o lançamento de uma mensagem 

instantânea (pop-up) ou o carregamento directo duma nova página. 

Cada página de apresentação (com as suas já explicadas iframes oculta, superior, 

central e inferior) vai permitir ao utilizador com ela interagir, normalmente, por via da 

selecção dum botão localizado na iframe inferior (passo 1). 

Em cada módulo existe um ficheiro JavaScript de nome "botsespecifics.js" responsável 

pela gestão dos botões das páginas, nomeadamente, pela definição das acções a 

realizar, associadas a cada um. Assim, quando o utilizador clica no botão pretendido é, 

por norma, chamada uma função residente num script PHP de comunicação 

assíncrona (passo 2). 

O dito script, que geralmente acede à base de dados para ler ou gravar informação 

(passo 3), é processado e o conjunto de instruções JavaScript resultantes dirigido para 

a "iframe0" (passo 4), onde será executado. Comummente, a instrução final 

representa o carregamento de uma nova página de apresentação (passo 5), de acordo 

com a descrição feita no Cap. 3.3.2. 
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Fig. 13 - Funcionamento típico dum módulo 

 

  



55 
 

4 RESULTADOS 

4.1 Aplicação Web 

4.1.1 Funcionamento Típico da Aplicação 

O MedQuest foi pensado para ser um projecto evolutivo (ver Tab. 3), embora 

garantindo, a todo o momento, pelo menos um modelo estável aos seus clientes, o 

qual possa ser descrito de uma forma lógica e simples. É isso que este capítulo se 

propõe fazer sem, no entanto, omitir uma referência a algumas das variantes ao 

modelo, que vão surgindo na prática do dia-a-dia. 

 

Data Descrição 

Abril 2007 
Primeira versão de produção para as Consultas de Follow-up em 

Cuidados Intensivos 

Setembro 2007 Versão de produção para a Dor Crónica em Portugal 

Novembro 2007 
Primeira versão matricial (resultante das versões de produção 
anteriores) constituída pelo módulo de recolha de dados e 
respectiva base de dados 

Dezembro 2007 Primeiras ferramentas de administração 

Dezembro 2007 Melhoramento da componente das ajudas 

Fevereiro 2008 Criação da infra-estrutura pivô da aplicação (Portal)  

Fevereiro 2008 Reformulação do layout da aplicação 

Março 2008 Inclusão das páginas do Portal 

Abril 2008 
Nova versão do módulo de recolha de dados e da base de 
dados da aplicação 

Maio 2008 Inclusão do módulo de construção de questionários 

Junho 2008 
Compatibilização da aplicação com outros browsers populares 
para além do IE7 

Julho 2008 Inclusão do módulo de estatísticas 

Julho 2008 Inclusão do módulo de exportação de dados 

Outubro 2008 
Inclusão dos casos frequentes em Saúde no módulo de 
construção de questionários 

Novembro 2008 Inclusão do módulo de configuração das colecções 

Dezembro 2008 
Reformulação da aplicação matricial e da respectiva base de 
dados 

Janeiro 2009 
Introdução dos templates do PHP relativos à componente de 

visualização da aplicação 

Fevereiro 2009 
Concentração no módulo próprio de diversos scripts de 
administração 

Tab. 3 - Principais etapas da aplicação já realizadas 
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Tipicamente, o utilizador começa por entrar na página inicial do projecto (que se 

pretende venha a tornar-se no seu portal) de onde pode então progredir para os 

diferentes serviços que a aplicação disponibiliza (ver Fig. 14). Actualmente, é possível, 

daqui, aceder a três áreas: pedido de registo duma colecção, autenticação numa 

colecção e módulo de administração. Esta última não é uma opção destinada aos 

utilizadores comuns mas aos responsáveis pela aplicação, de forma a poderem 

executar algumas das tarefas necessárias ao seu funcionamento, em particular as 

relacionadas com a activação de novas colecções. 

 

 

Fig. 14 – Página inicial do projecto 

 

O primeiro passo de alguém que pretenda registar uma nova colecção é fazer o 

respectivo pedido justificado, através de um formulário (ver Fig. 15), que terá de ser 

submetido com um endereço de e-mail válido; para o qual, aprovada a criação da 

colecção, será enviado o respectivo identificador, bem como o username que lhe é 

associado e respectiva password. Este username pertence ao designado super-

utilizador, tal como é definido no Cap. 3.2.3 e no Cap. 3.2.4. 
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Fig. 15 - Pedido de colecção de questionários 

 

Saliente-se que o acesso às colecções começa pela página de autenticação, onde 

será necessário explicitar o respectivo identificador, bem como o username e 

password em causa, além do módulo de trabalho pretendido que, actualmente, poderá 

ser um destes cinco: Configuração, Construção, Recolha, Estatísticas e Exportação 

(ver Fig. 16). 

Continuando o roteiro proposto, pode agora o super-utilizador aceder ao módulo de 

configuração da respectiva colecção, com vista não só a personalizar o nome desta 

como proceder à criação de utilizadores e definir os seus privilégios. E, com isto, criar 

condições que permitam o acesso regular aos restantes módulos. 

 



58 
 

 

Fig. 16 - Autenticação completa 

 

Obviamente que, continuando numa lógica sequencial, o próximo passo será o da 

criação de um questionário e como tal será preciso fazer a autenticação no módulo 

Construção e depois elaborar o questionário pretendido com as ferramentas que a 

aplicação disponibiliza para o efeito. Quando, finalmente, se dá aquele por terminado é 

despoletada a acção "Concretizar" que o assume e cria a respectiva tabela da base de 

dados na qual irão ser armazenados os dados das respostas durante a fase de 

preenchimento. 

Precisamente, chega-se assim a essa fase, dita de recolha de dados, onde os 

inquiridos irão responder às perguntas e directivas do questionário. Para tal é 

necessário fazer a autenticação no módulo Recolha, e aí identificar qual o inquirido, 

bem como o questionário da colecção que irá ser respondido. 

Quando a recolha de dados terminar (ou mesmo durante esse processo) é então 

possível, acedendo ao módulo de estatísticas, analisar algumas das respostas, em 

particular as de cariz numérico (estatísticas de sumário) e as ditas categóricas (tabelas 

de frequências). Além disso, mas no módulo de exportação, é exequível proceder à 
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transferência (download) dum ficheiro (do tipo CSV, XLS ou XML) com os dados 

recolhidos, os quais poderão ser depois tratados e analisados por outras vias. 

Para terminar, vai-se fazer um breve apresentação de algumas das variantes que a 

aplicação tem vindo a disponibilizar, de forma a suprir necessidades específicas das 

entidades requerentes. 

Particularmente, essas variantes têm a sua incidência no módulo de recolha de dados, 

pois é este, deveras, o centro objectivo da aplicação, e onde se pode encontrar maior 

diversidade de situações e intervenientes. É pois comum uma determinada colecção 

(muitas vezes representada por um só questionário) ter reservado para si um URL 

específico de acesso directo ao módulo Recolha, além do ordinário que permite o 

encadeamento de processos descrito na primeira parte deste capítulo.  

Há, assim, casos em que a autenticação é virtualmente suprimida (por recurso ao 

utilizador anónimo), estando, conjuntamente, também predefinidos o identificador da 

colecção vertente e o módulo Recolha. Outra situação recorrente é a do username e 

dos inquiridos formarem ligações unívocas, isto é, a autenticação determina, 

automaticamente, qual ou quais os inquiridos em causa. Há mesmo situações que 

conjugam as duas anteriores, podendo dar origem a que o pedido do conveniente URL 

faça, imediatamente, aparecer um questionário para preenchimento.   

4.1.2 Módulos 

Como já várias vezes referido atrás, são cinco, neste momento, os módulos 

associados a colecções, designadamente, Configuração, Construção, Recolha, 

Estatísticas e Exportação. Cada um deles, após o processo de autenticação, tem a 

sua própria lógica de desenvolvimento, como de seguida se irá descrever. 

Módulo de Configuração 

Neste módulo existem duas páginas, comutáveis entre si, para uma gestão 

particularizada da colecção em causa. Esta pode, assim, ver o seu nome 

personalizado por intermédio duma das páginas (ver Fig. 17), e definidos os seus 

utilizadores, pela outra. Relembra-se que, a este módulo, apenas tem acesso o super-

utilizador da referida colecção. 
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Fig. 17 - Nome da colecção 

 

Cada utilizador criado, na página concernente, é representado pelo username 

atribuído, sendo-lhe também associado um nome, escolhida uma password, e 

seleccionados os módulos a que poderá ter acesso (ver Fig. 18). 
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Fig. 18 - Utilizadores da colecção 

 

Módulo de Construção 

Este é, talvez, o mais módulo mais complexo de todos, começando na página de 

listagem dos questionários, passando à do questionário seleccionado e acabando na 

da pergunta em elaboração.  

Na página da listagem é possível criar, nomear, ordenar, excluir e editar questionários 

(ver Fig. 19), sendo que esta última acção permite aceder ao questionário entretanto 

seleccionado, onde então é possível criar, ordenar, excluir e editar as perguntas (ver 

Fig. 20). 
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Fig. 19 - Lista de questionários 

 

 

Fig. 20 - Questionário em construção 



63 
 

 

A edição duma pergunta conduz a uma página onde se pode digitar e formatar o seu 

texto, bem como escolher as características da resposta, começando pelo seu 

formato. Se este for do tipo numérico ou data é então possível definir os seus limites e 

outras características, como o número de casas decimais e a unidade de medida. 

Caso se trate dum formato associado a variáveis categóricas tem, seguidamente, de 

se definir quais as respostas possíveis (ver Fig. 21). 

 

 

Fig. 21 - Pergunta editada 

 

Para qualquer daquelas duas situações, existe a possibilidade de aceder aos 

respectivos casos frequentes, pelo despoletar de um pop-up com uma lista de onde se 

pode seleccionar um dos itens, ou seja uma grandeza clínica e correspondente 

resposta predefinida, cujos dados podem então ser transferidos para a resposta em 

construção. A funcionalidade também permite guardar e excluir itens. Quando se trata 

de respostas do tipo numérico o item apresenta-se num formato unilinear próprio, 
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começando por indicar o nome da grandeza, seguido de elementos caracterizadores, 

respectivamente, número de casas decimais, valor mínimo permitido, indicação se 

este está ou não incluído, valor máximo, indicação de inclusão deste, e unidade de 

medida (ver Fig. 22). No caso de ser do tipo categórico, então cada item apresenta, 

além do nome da grandeza, as opções de resposta associadas (ver Fig. 23). 

 

 

Fig. 22 - Respostas frequentes (tipo numérico) 
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Fig. 23 - Respostas frequentes (tipo categórico) 

 

Módulo de Recolha 

O módulo de recolha de dados tem sido aquele que vai obrigando à criação de 

versões específicas para responder a necessidades particulares das entidades 

requerentes. Mesmo assim, é possível descrever um processo genérico que começa 

com a página de introdução e selecção dos inquiridos (ver Fig. 24), à qual se segue 

uma outra com a lista de questionário da colecção em causa (ver Fig. 25). 

Seleccionado o inquirido e o questionário pretendido (conexo com a data de criação), 

este é então aberto, em modo de leitura, numa outra página (ver Fig. 26). Para se 

poder proceder a modificações ao seu conteúdo é preciso comutar para o modo de 

alteração, o que, aliás, é uma acção automática quando se trata de um novo 

preenchimento (ver Fig. 27). O modo de leitura oferece ainda a opção de impressão do 

questionário visível. 
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Fig. 24 - Identificação do inquirido 

 

 

Fig. 25 – Lista de questionários 
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Fig. 26 - Questionário em modo de leitura 

 



68 
 

 

Fig. 27 - Questionário em modo de alteração 

 

Módulo de Estatísticas 

Este módulo começa por apresentar a página com a lista de questionários da colecção 

(ver Fig. 28), seguida duma outra com o próprio questionário entretanto seleccionado 

(ver Fig. 29), a partir da qual é possível escolher uma das perguntas, e depois 

visualizar as respectivas estatísticas que terão apresentação específica (que pode 

incluir estatísticas de sumário, gráficos e tabelas de frequências) consoante a variável 

associada seja do tipo numérico, data ou categórico (ver Fig. 30). 
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Fig. 28 - Lista de questionários 

 

 

Fig. 29 - Selecção da pergunta (variável) para as estatísticas 
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Fig. 30 - Estatísticas e gráfico para a variável seleccionada 

 

Módulo de Exportação 

Há ainda um módulo que remete para uma página com a lista de questionários (ver 

Fig. 31), sendo que, após seleccionado um deles, é possível executar o pedido de 

download de um ficheiro de formato ASCII com os dados recolhidos por via desse 

questionário (ver Fig. 32). Auxiliarmente, do ficheiro fazem também parte a legenda 

relativa às perguntas e a descrição dos códigos das respostas (ver Fig. 33). 
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Fig. 31 - Exportação dos dados recolhidos do questionário 

 

 

Fig. 32 - Ficheiro dos dados exportados 
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Fig. 33 - Ficheiro dos dados exportados (perguntas e respostas) 

 

Módulo de Administração 

Este módulo não se destina aos utilizadores comuns mas aos responsáveis pela 

aplicação, de forma a poderem executar algumas das tarefas necessárias ao seu 

funcionamento. Não estando associado a nenhuma colecção em particular, enquadra-

se no grupo sob dependência da colecção virtual. Em consonância com esse estatuto 

o acesso ao módulo é feito, directamente, a partir da página inicial do projecto. 

Cabe aos administradores da aplicação gerir os pedidos de colecções de 

questionários e proceder à criação e configuração destas. Mas, outras tarefas lhe 

estão adstritas como os processos de auditoria, a inventariação de problemas, a 

organização de documentação técnica, os backups, e intervenções correctivas na 

base de dados e nos scripts.  
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Para algumas daquelas funções podem então recorrer ao auxílio proporcionado pelo 

módulo Administração (ver Fig. 34) que, neste momento, apresenta uma lista com 

mais de uma dezena de tarefas possíveis, donde se destacam a criação de colecções, 

a replicação de questionários, a gestão dos casos frequentes, a geração de diferentes 

tipos de tabelas e a permutação dos valores das variáveis. Cabe ao utilizador escolher 

qual a tarefa pretendida e a partir daí avançar para os respectivos submenus que 

permitirão a sua concretização específica e parametrizada. 

 

 

Fig. 34 - Módulo de administração 
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4.2 Casos de Estudo 

Como várias vezes é referido ao longo deste documento, no MedQuest tem havido 

uma conciliação de conhecimentos entre a aplicação modelo em desenvolvimento e as 

versões de produção entretanto libertadas (ver Tab. 4). Estas são instâncias 

individualizadas daquela que, em períodos distintos, são preparadas para dar 

respostas a pedidos concretos, os quais acarretam sempre informação adicional que 

acaba por condicionar a evolução da versão matricial. Adicionalmente, com esta 

estratégia tem sido possível manter uma certa auditoria respeitante à aplicação e, 

nesse sentido, a opinião dos seus promotores e utilizadores tem-se revelado 

particularmente útil. 

 

Nome associado Data de produção Estado 

Consulta de Follow-up em 
Cuidados Intensivos 

Abril 2007 Recolha de dados 

Dor Crónica em Portugal Setembro 2007 Recolha de dados 

Concurso Especial de 
Acesso ao Curso de 
Medicina da FMUP 

Julho 2008 Terminado 

Cursos de Verão do SBIM Julho 2008 
Em espera (após várias 
recolhas de dados) 

Análise Multi-revisor de 
Artigos para Revisão 
Sistemática 

Agosto 2008 Recolha de dados 

Diagnóstico Remoto Médico-
Dentário em Crianças 

Outubro 2008 
Em espera (após várias 
recolhas de dados) 

A Ética e a Deontologia no 
Exercício da Psicologia 

Outubro 2008 Terminado 

EMR and ESD: a Survey to 
Endoscopic Units in Europe 

Abril 2009 Terminado 

Centro Nacional de 
Observação em Dor 

Junho 2009 Recolha de dados (início) 

Decisões de Fim de Vida em 
Cuidados Intensivos 

Julho 2009 Em construção 

Tab. 4 - Principais versões de produção da aplicação 

 

Aproveitando o facto, pediu-se a quatro responsáveis por igual número de colecções 

do MedQuest para expressarem por escrito o seu parecer acerca da utilidade da 

aplicação no âmbito dos projectos de investigação médica onde desenvolvem a sua 

actividade. 
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4.2.1 Consulta de Follow-up em Cuidados Intensivos 

O projecto "Consulta de Follow-up pós Internamento em Cuidados Intensivos" está a 

ser desenvolvido pela Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Centro 

Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António, e a responsável da consulta, Dra. 

Ernestina Gomes, médica e assistente hospitalar graduada, cedeu o seguinte relato 

acerca dos objectivos principais para a recolha de dados efectuada nesse âmbito (ver 

ainda Fig. 35 e Fig. 36). 

Universo a Atingir 

É nosso objectivo que todos os doentes que sobreviveram ao internamento em 
CI sejam seguidos de modo a sabermos o que lhes aconteceu depois da alta. 
Quando os doentes estão suficientemente bem são convidados a vir a uma 
consulta de follow-up. 

O objectivo da consulta de seguimento é saber como está o doente e orientá-lo 
para outras consultas ou tratamentos se necessário. 
Para saber como está o doente fazemos uma série de testes, a maioria de 
autoavaliação, que nos permitem identificar a presença das patologias mais 
frequentes nestes doentes. 
Para além do objectivo principal do tratamento dos doentes qualquer serviço só 
sabe se está a trabalhar bem se fizer auditorias aos cuidados que presta aos 
seus doentes. É este o segundo objectivo para a consulta de follow-up. 

 
Resumo Acerca dos Resultados Obtidos ou a Obter  

Até este momento identificámos as alterações na qualidade de vida e 
disfunções nos doentes traumatizados graves. 
Em relação à qualidade de vida, e da aplicação do teste EQ-5D, resulta que 
50% dos doentes mantêm aos 6 meses problemas na mobilidade, 40% nos 
cuidados pessoais, 60% não voltaram ainda ao trabalho e mais de 50% tem 
depressão. 
A aplicação da Escala Outcome de Glasgow mostra-nos que 39% têm boa 

recuperação aos 6 meses, apenas 25% são limitados mas independentes e 
34% dos doentes estão ainda dependentes aos 6 meses. 
  
Enquadramentos da Aplicação no Contexto do Projecto 

A principal mais-valia da aplicação é dar ao clínico ALERTAS acerca do estado 
do doente. Sempre que um questionário de rastreio é introduzido é produzida 
uma mensagem de resultado e eventual anormalidade de resultado. As áreas 
em que nos é útil dizem respeito à Ansiedade, Depressão, Stress pós 
traumático, deficit cognitivo pois são áreas que identificadas necessitam de 
orientação para outra consulta. 
O Centro Hospitalar do Porto aderiu ao projecto “consulta sem papel” e esta 
aplicação permite-nos manter esta linha de orientação.  
Por outro lado a existência da aplicação permite que os dados fiquem de 
imediato informatizados e armazenados. 
 
Comentário sobre a Aplicação 

A aplicação tem sido muito útil como se pode perceber pelo que está acima 
escrito. 
A principal dificuldade prende-se com a limitação ao uso pelo próprio utente. 
Muitos dos nossos doentes são idosos, iletrados, pouco letrados, com deficits 
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cognitivos ou uma qualquer combinação destes factores o que limita, e 
impossibilita na maior parte dos casos, a realização dos questionários de 
autoavaliação directamente na aplicação. 

 

 

Fig. 35 – Lista de questionários de Follow-up pós UCI 
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Fig. 36 - Questionário de follow-up pós UCI 

 

4.2.2 Dor Crónica em Portugal 

Quanto ao projecto de investigação "Dor Crónica em Portugal - Estudo de Prevalência 

e Impacto Individual, Social e Económico", um dos seus responsáveis, Dr. Luís Filipe 

Ribeiro Azevedo, licenciado em medicina e assistente da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, enviou a sinopse que de seguida se transcreve (ver ainda Fig. 

37).  

O projecto de investigação “Dor Crónica em Portugal – Estudo de Prevalência e 
Impacto Individual, Social e Económico” tem por objectivos gerais (1) criar e 
validar instrumentos para rastreio e avaliação do impacto da dor crónica na 
população portuguesa; (2) estimar a prevalência da dor crónica na população 
portuguesa adulta e descrever a sua variação geográfica e em função de 
variáveis sócio-demográficas relevantes e (3) avaliar e descrever, na população 
portuguesa com dor crónica, a etiologia da dor, os métodos utilizados no seu 
tratamento, a utilização de serviços de saúde por esta motivada, a satisfação 
dos doentes com o seguimento e tratamento efectuados, a sua qualidade de 
vida e o impacto económico deste problema. 
 
No contexto do segundo objectivo geral deste projecto, foi realizado um estudo 
transversal numa amostra aleatória de indivíduos adultos da população 
portuguesa com aplicação de um questionário por via telefónica. Para a 
realização deste estudo a selecção dos participantes foi feita através do 
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método de selecção aleatória de números de telefone em duas fases de 
Mitofsky-Waksberg (two stage random digit dialing sampling method). Foram 

entrevistados indivíduos em 10.000 domicílios com telefone fixo a nível 
nacional, tendo sido aplicado um extenso e complexo questionário, de forma a 
dar resposta aos objectivos do estudo. Assim, ao longo da planificação e 
execução deste estudo, tornou-se evidente a necessidade de encontrar 
soluções adequadas, do ponto de vista informático, que permitissem apoiar o 
processo de recolha e processamento de dados. A utilização da aplicação 
MedQuest foi, neste contexto essencial, ao ter permitido a criação de uma 
plataforma de apoio à recolha e processamento de dados, com potencial 
utilização no apoio à realização de entrevistas telefónicas (computer assisted 
telephone interview). Dada a sua enorme flexibilidade, adaptabilidade e 

facilidade de utilização, esta aplicação revelou-se uma muito importante mais-
valia no nosso projecto, pois permitiu a criação de uma plataforma 
especificamente vocacionada para os objectivos e métodos do estudo e 
integrando múltiplos utilizadores, de uma forma rápida, prática e extremamente 
eficiente. 

 

 

Fig. 37 - Lista dos questionários da Dor 

 

4.2.3 Diagnóstico Remoto Médico-Dentário em Crianças 

O projecto "Validade do Diagnóstico Remoto Médico-Dentário em Crianças com Idade 

Pré-Escolar Baseado em Imagens" tem como responsável o Dr. Rui Amável, médico 



79 
 

dentista, que enviou os comentários a seguir apresentados acerca dos objectivos 

principais para a recolha de dados nesse âmbito (ver ainda Fig. 38). 

Universo a Atingir 
A possibilidade de efectuar diagnósticos e planos de tratamento de forma 
remota, nomeadamente em crianças com idade pré-escolar, assume particular 
importância, pois são elevados os valores da prevalência de cárie dentária em 
Portugal em idade precoce e a maioria das crianças só efectua a primeira visita 
Médico-Dentária depois dos 6 anos. Pelo facto, torna-se ambicioso promover 
um cenário de utilização da Telemedicina Dentária, baseado na observação 
remota de imagens orais que permita combater a falta de acompanhamento 
Médico-Dentário pré-escolar. Assim o universo a atingir, versa crianças com 
idade pré-escolar, abordadas junto dos seus infantários e posteriormente 
avaliadas remotamente por profissionais de saúde oral. 
 
Resumo Acerca dos Resultados Obtidos ou a Obter  

Até ao momento, 198 imagens correspondentes a 66 crianças foram 
observadas por 4 Médicos Dentistas e os respectivos diagnósticos estão a ser 
avaliados relativamente à concordância com o diagnóstico inicial, feito de forma 
presencial pelo Médico Dentista responsável do projecto, e que serve de 
referência para determinar a validade deste recurso. 
Relativamente à principal questão colocada, que determina ou não o 
aconselhamento ao encaminhamento das crianças examinadas para 
tratamento Médico-Dentário, obtivemos valores médios de sensibilidade e 
especificidade de 98% e 73% respectivamente, e ainda um valor preditivo 
positivo de 81% e valor preditivo negativo de 97%, ambos valores médios. 
Estes primeiros resultados sugerem que este recurso poderá ser bastante 
válido quando se pretende excluir o encaminhamento de crianças para 
tratamento Médico-Dentário, mas estudos complementares terão de ser 
efectuados para aumentar a validade deste procedimento quando o pretendido 
for referenciar as mesmas crianças para os mesmos fins. 
 
Enquadramentos da Aplicação no Contexto do Projecto 

Esta aplicação contempla a visualização de 3 imagens fotográficas das arcadas 
dentárias por cada criança a examinar e respectivo questionário composto por 
44 questões, abrangendo o despiste de cárie completo, os principais problemas 
ortodônticos e outras anomalias de carácter geral. 
Deste modo, as fotografias mencionadas e previamente realizadas por 
Educadoras de Infância junto dos seus infantários, são inseridas na aplicação 
permitindo o acesso on-line por parte de Médicos Dentistas, possibilitando aos 

mesmos a realização dos seus diagnósticos de forma remota e assíncrona, 
podendo acederem às imagens tantas vezes quanto acharem necessárias. 
  
Comentário sobre a Aplicação 
A aplicação apresenta uma interface bem estruturada e bastante completa, de 
fácil leitura e adequada aos problemas Médico-Dentários considerados. 
Potencialmente, esta aplicação apresenta uma importância e utilidade 
consideráveis, pois o diagnóstico remoto Médico-Dentário, se válido e 
exequível, pode incrementar a acessibilidade aos serviços de cuidados de 
saúde oral, diminuindo custos e tempo associados às deslocações inerentes e 
permitindo consequentemente informar ou alertar os pais e/ou demais 
responsáveis destas crianças, da necessidade ou não de recorrerem a 
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instituições públicas ou privadas de âmbito Médico-Dentário para respectivo 
tratamento. 

 

 

Fig. 38 - Questionário médico-dentário em crianças 

 

4.2.4 A Ética e a Deontologia no Exercício da Psicologia 

O Dr. Miguel Ricou, psicólogo clínico e assistente da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, enviou um resumo do seu projecto de dissertação de 

doutoramento, intitulado "A Ética e a Deontologia no Exercício da Psicologia", para o 

qual recorreu a determinado momento aos serviços do MedQuest (ver ainda Fig. 39). 

A criação de um código de ética constitui-se como um meio fundamental para 
salvaguardar o bom nome de uma profissão, promovendo a confiança do 
público em geral, bem como de todos os outros profissionais que de algum 
modo possam estar envolvidos no trabalho do profissional.  
Neste percurso visamos o desenvolvimento de um conjunto de temas que 
reputamos como importantes para promover uma actuação eticamente 
adequada da psicologia e que incentivem o interesse do estudo da ética por 
parte dos profissionais que trabalham nesta área. 
O nosso objectivo último será proceder à elaboração de uma proposta de um 
conjunto de princípios orientadores da actividade dos psicólogos portugueses. 
Para tal, questionámos uma amostra que pretendíamos representativa de cerca 
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de 500 profissionais a exercerem em território nacional com o objectivo de 
conseguirmos uma hierarquização dos princípios, que poderão ser vir de base 
à formulação de um código de ética. 
 
Comentário sobre a Aplicação 

A aplicação foi de extrema utilidade pois permitiu a obtenção de um grande 
número de respostas sem problemas de privacidade para o respondente. Ou 
seja, obtivemos cerca de 1400 respostas, num universo de cerca de 10000 
psicólogos, sendo que estes não tiveram a necessidade de se identificar o que 
aconteceria se as respostas ao questionário fossem realizadas por correio 
electrónico. Paralelamente, a simplicidade de processos é grande, tendo em 
consideração os cerca de apenas 3% de inquéritos anulados. É um meio de 
fácil divulgação o que catalisa a sua disseminação. Ainda, é um precioso 
auxiliar na colecção dos resultados, uma vez que esse processo é conseguido 
de uma forma automática. 

 

 

Fig. 39 - Questionário aos psicólogos portugueses 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Metodológica 

A implementação do projecto MedQuest tem vindo a concretizar-se de acordo com um 

conjunto de princípios, na sua maioria, precedentemente estabelecidos, mas também 

de outros acrescentados entretanto por força da confrontação com necessidades da 

prática quotidiana. Pretende-se agora discutir o porquê das opções, conceptuais e 

tecnológicas que foram tomadas, bem como os benefícios e limitações daí 

decorrentes. 

Neste momento, a ambição do projecto não passa tanto pela apresentação de um 

conjunto exaustivo de ferramentas e opções de trabalho, mas antes pela aposta na 

simplicidade e na usabilidade que se oferece aos potenciais utilizadores, os quais, é 

preciso realçar, têm diferentes níveis de intervenção e valências. Pelo que acabou de 

ser dito, não se fique com a ideia que a aplicação se quer confinar aos recursos 

actuais, antes pelo contrário, pretende dar aos utilizadores, de forma gradual e estável, 

aquilo que eles, objectivamente, vão reivindicando para o colmatar das suas 

necessidades. 

Pode-se fazer o enfoque do projecto em, pelo menos, três vertentes. Uma delas 

remete para a aplicação modelo, pensada para responder a solicitações genéricas, 

onde a concretização de novas colecções está dependente apenas duma 

parametrização manifestamente simplificada. Mas, mesmo este modelo está em 

constante evolução, tentando responder eficazmente aos diversos interesses que se 

vão manifestando, sem deixar, porém, de manter as suas características de base, 

nomeadamente, a da simplicidade.  

Depois temos uma outra faceta que se conjuga de forma dinâmica com a anterior, 

porque é aquela que tenta responder às situações que, em definitivo, não são 

comportadas automaticamente pelo modelo, o qual porém vê a sua evolução orientar-

se de acordo com estas novas perspectivas. É, pois, a adaptação da aplicação a 

casos específicos, que podem ser concretizados tendo como base o modelo e 

mantendo o seu funcionamento geral. Foi o caso, por exemplo, duma colecção onde 

surgiu a necessidade de implementar um mecanismo para gerar, instantaneamente, 

indicações sobre o estado psíquico dos pacientes em função das suas respostas aos 
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questionários, por via de um conjunto de algoritmos clinicamente estabelecidos para o 

efeito. 

Um terceiro nível de possibilidades reside na utilização do projecto como framework ao 

serviço de um conjunto heterogéneo de aplicações, não necessariamente ligadas à 

temática da saúde. Isto porque o MedQuest informa numa estrutura estável, 

constituída por processos (a maioria deles descritos no Cap. 3.2) que podem ser 

reutilizados com segurança e eficácia. 

Ora, todas estas potencialidades existem porque, precisamente, o projecto foi pensado 

e implementado numa lógica de modularidade, abertura, síntese e reaproveitamento 

de recursos. Como profusamente demonstrado ao longo deste documento, a 

estruturação dos ficheiros e respectivo código não é aleatória e em regime ad-hoc, 

pelo contrário, existe uma composição suficientemente esclarecida, onde todos os 

elementos devem ter o seu lugar definido, recorrendo-se, para isso, a técnicas 

existentes (camadas, templates, etc.) e a uma contínua reavaliação dos conceitos 

primitivos com vista à integração efectiva de novos elementos. 

Sem dúvida que estes propósitos acautelam a robustez do projecto, porém seria 

redutor, ineficaz e desmotivante se os intervenientes no seu desenvolvimento e 

utilização fizessem, de forma continuada, parte dum grupo restrito e, 

contingentemente, pouco diversificado. É assim necessário um convite à motivação e 

ao conhecimento dos potenciais interessados (criadores, programadores, gestores, 

administradores e utilizadores em geral) por meio da elaboração de bons manuais e 

ajudas técnicas, e dum plano de formação apelativo e simplificado. 

São inúmeras as opções, aos mais diversos níveis, que tem sido preciso consolidar 

para que o projecto faça sentido, tenha um cunho de modernidade e, sempre que 

necessário, capacidade de reaproveitamento. A começar pela escolha da plataforma 

de trabalho, embora esta não tivesse obrigatoriamente que anteceder a 

conceptualização do projecto. Porém, com é óbvio, teria de estar presente para a 

concretização das ideias em desenvolvimento. Pelas razões expressas no Cap. 3.2.1, 

recorreu-se a uma variante da arquitectura LAMP na qual se substitui o MySQL por 

Oracle. Mas outras hipóteses haveria e algumas delas ainda chegaram à fase de 

protótipo, como foi o caso do recurso ao Java (através de JavaBeans) em vez de PHP. 

Aquela tecnologia não seria menos adequada para os objectivos ambicionados, mas 

foi preterida pois o autor ainda não a dominava convenientemente e o prazo para 
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entrega da primeira versão de produção era relativamente curto. Além disso a 

complexidade e delicadeza que esta linguagem comporta não resultaria num 

acréscimo de eficiência, pois os padrões de exigência para o projecto são para cumprir 

quaisquer que fossem as tecnologias adoptadas. 

Muito processos decisórios e de consolidação de conceitos tiveram lugar até agora. 

Nos próximos parágrafos deste subcapítulo ir-se-á analisar alguns dos mais 

relevantes. É, desde logo, pertinente referir que embora a primeira versão de produção 

(a qual disponibilizava apenas o módulo de recolha de dados) não fosse 

necessariamente a mais generalista, ela acabou por marcar indelevelmente os 

princípios do projecto e a sua subsequente evolução. 

Utilizadores e Inquiridos 

A primeira fase da aplicação deu origem ao módulo de recolha, o qual desde logo 

obrigou a coligir certos elementos definidores. Nestes teria de estar reflectida a 

distinção necessária entre quem acede ao módulo, quem preenche os questionários e 

quem efectivamente responde às perguntas. E ainda quem ou o quê é o objecto 

material de cada questionário. Isto porque o acesso ao módulo assenta, sobretudo, 

numa autorização de utilização da aplicação. Por sua vez, o preenchimento, que é o 

acto concreto de recolha de dados, obriga à consideração de alguns aspectos 

inerentes. Por exemplo, um questionário de auto-avaliação de doentes será, 

preferencialmente, preenchido pelos próprios, mas, em muitas circunstâncias, é o 

médico a fazê-lo de acordo com as respostas que deles obtiver. Porém, se o 

questionário pretender uma avaliação clínica dos doentes, então estes são meramente 

o objecto daquele.   

No rescaldo dos considerandos acima expostos optou-se, transitoriamente, por 

condensar todos esses aspectos nas noções de utilizador e inquirido, sendo este 

representante do respondente ao questionário, e o outro da autorização para que esse 

acto se efective.  

Teve depois de se ter em conta o inter-relacionamento entre os dois papéis porque, 

por exemplo, um médico enquanto utilizador deve poder aceder aos questionários dos 

seus doentes, mas se estes forem utilizadores só devem, obviamente, ter acesso aos 

seus próprios questionários. E mesmo nestes, por vezes, com restrições, como no já 

citado caso onde existe uma função automática de diagnóstico indicativo. 
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Uma outra decisão prática foi a de saber se o processo de navegação no módulo 

devia primeiro considerar a apresentação do interface para a selecção do inquirido e 

depois o da lista de questionários, ou vice-versa. Ora a segunda hipótese, que acabou 

preterida, assentava na lógica razoável que cada questionário devia ter os seus 

próprios inquiridos. Porém a figura da colecção é fulcral no projecto (ver Cap. 3.2.2) e, 

nessa perspectiva, a outra hipótese foi, seguramente, a mais adequada. 

Dados Omissos e Validações 

É muito importante a existência duma sólida política ligada à problemática da 

qualidade dos dados nas suas diversas vertentes. Ora, a sua consideração cabe, em 

primeira mão, aos responsáveis conceptuais dos questionários, ou seja, situa-se num 

contexto extrínseco à aplicação. Esta, porém, deve providenciar mecanismos que 

facilitem esse desiderato, de que são exemplo as chamadas validações. Estas 

encarregam-se, no fundamental, de assegurar o cumprimento dos limites 

estabelecidos para os valores possíveis de resposta, bem como da obrigatoriedade de 

preenchimento de certos campos. Esse controlo faz-se apenas ao nível da pergunta 

em causa, porém, futuramente, poderão vir a ser implementados algoritmos para 

permitir que o processo de comparação e suas consequências sejam alargados. 

Nas perguntas a que se associam respostas do tipo categórico de escolha simples 

aparece incluído o valor "sem resposta", inserido automaticamente na respectiva lista 

de opções. Isso acontece, sobretudo, para contornar pormenores técnicos 

característicos de alguns objectos HTML que, após seleccionada uma primeira opção, 

mesmo que inadvertidamente, não mais permitem voltar ao estado anterior. Porém, 

quem elabora as perguntas pode sempre fazer constar na lista de opções de resposta 

outras hipóteses consideradas como valores omissos, nomeadamente, "não 

responde", "não sabe" e "não aplicável". 

Já no que se refere às respostas do tipo categórico de escolha múltipla é mais 

complicada a abordagem ao assunto pois, aqui, não existem contingências técnicas, 

como as referidas atrás, que justifiquem um "sem resposta" automático. Além disso, a 

selecção duma qualquer opção de resposta de cariz omisso torna ambíguas todas as 

outras opções que, eventualmente, sejam assinaladas. Claro que se podia tentar 

contornar este problema anexando a cada opção uma outra de teor "sem resposta", 

mas então estar-se-ia mais na presença de uma agregação de perguntas do tipo 

booleano, que duma resposta múltipla, propriamente dita. 
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Concretização das Tabelas para a Recolha de Repostas 

Quando no módulo Construção se dá por terminada a elaboração de um questionário, 

este só fica realmente operacional após executada a chamada operação "Concretizar", 

a qual, tecnicamente, irá criar uma tabela individualizada para as respostas que vierem 

a ser recolhidas à medida que forem sendo realizados os respectivos inquéritos. Em 

termos globais, todos os campos nessa tabela (exceptuando os identificativos) estão 

associados univocamente às respectivas perguntas do questionário.  

Ora, accionada a dita concretização é criada uma nova tabela, actualizada em termos 

de campos mas sem dados, para substituir a congénere anterior que, caso exista, é 

enviada para backup. Isto terá como consequência a indisponibilidade, na aplicação, 

dos dados, eventualmente recolhidos entretanto. O que, em teoria, é uma situação 

regular, pois se há alterações na estrutura do questionário faz sentido proceder a uma 

nova recolha integral. Pretendendo-se conservar os dados já recolhidos então a forma 

correcta de proceder será a de manter o actual questionário e, para publicação, 

construir um outro idêntico com as alterações pretendidas. 

É importante acentuar que uma possível variante na qual os dados fossem 

transferidos para a tabela recriada seria uma solução técnica e conceptualmente 

complicada. Isto porque era muito difícil manter uma relação precisa entre os campos 

da tabela e as perguntas, tendo presente que estas podem, durante as fases de 

reconstrução, sofrer alterações, ao nível do conteúdo e da tipologia, irreconciliáveis 

com os campos que as representam. 

Uma solução de compromisso poderia passar pela disponibilização de um outro 

processo de concretização menos radical que apenas pudesse ser despoletado se as 

perguntas já existentes apenas tivessem sofrido eventuais alterações não 

irreconciliáveis ao nível de conteúdo ou de estrutura. Seria também considerado válido 

tanto a criação como a eliminação de perguntas. Assim, seria consequente a 

transferência dos dados recolhidos para a tabela sucedânea. 
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5.2 Resultados 

A consideração de algumas especificidades de nível tecnológico tem-se revelado 

importante para os resultados até agora obtidos. Nestes há também que ter em conta 

o forte contributo que as versões de produção da aplicação dão para a versão 

matricial, a qual, por sua vez, está na origem de novas versões de produção. Fica de 

seguida uma reflexão, não exaustiva, da forma com estes aspectos vão evoluindo. 

Uma questão tecnológica delicada tem a ver com o funcionamento dos browsers (os 

quais tornam possível executar a aplicação do MedQuest) porque estes existem no 

mercado provindos de vários fabricantes e em diferentes versões, de que resulta 

falhas de coincidência no seu comportamento funcional. Para minimizar este tipo de 

problemas procura-se usar apenas objecto e métodos compatíveis com o maior 

número possível de browsers. E, embora no trabalho quotidiano de implementação se 

faça uso do "Microsoft Internet Explorer 7", os processos de depuração (debug) 

incluem sempre testes noutros browsers, em particular o "Mozilla Firefox" que neste 

momento representa quase 50% da cota de utilizadores. Alguns dos problemas de 

compatibilidade já sanados estavam relacionados com as divs HTML, com certos 

componentes dos estilos de visualização e com a sintaxe JavaScript de determinados 

objectos. Porém, é provável que ainda subsistam alguns erros (bugs) ligados e esta 

problemática, de que é exemplo a constatação recente de incompatibilidades entre os 

formatos dos textos produzidos nas caixas RTF (Rich Text Format). 

Outro assunto crítico prende-se com a identificação rigorosa e simplificada no servidor 

dos pedidos feitos no cliente. Felizmente a técnica de sessões do PHP (ver Cap. 7.3) é 

suficientemente robusta e fiável para ser usada, de forma exaustiva, com essa 

perspectiva. Mas, mesmo assim, alguma da informação que circula entre o cliente e o 

servidor pode criar destabilização no funcionamento da aplicação, nomeadamente 

quando se trata de strings (cadeias de caracteres) incluindo os chamados caracteres 

especiais, em particular, aspas e plicas. Para precaver estes embaraços é habitual o 

recurso a funções que permitem encapsular essa informação nos pontos e trajectos 

onde os erros podem acontecer. 

As questões de segurança são quase sempre merecedoras de especial atenção, em 

particular quando se está perante áreas tão sensíveis como as ligadas à saúde dos 

cidadãos. É claro que no MedQuest há um genuíno empenho nisso, sobretudo ao 

nível do funcionamento público da aplicação. Porém, mantêm-se ainda certas 



88 
 

insuficiências, nas quais podemos incluir o facto de certos mecanismos da segurança 

estarem dependentes dos bons ofícios das organizações informáticas onde a 

aplicação reside. Por isso, em paralelo com os serviços oferecidos por aquelas, 

deviam ser criados outros, como os que implementassem redundância de 

equipamentos e políticas de backups. Também terá de merecer mais atenção a forma 

como estão estabelecidas as permissões de acesso aos módulos, pois nestes ainda 

não existem restrições no uso de funcionalidades específicas ou excepções para 

grupos de utilizadores em concreto, o que não raras vezes se justif icaria. Devia, ainda, 

fixar-se uma obrigatoriedade periódica dos utilizadores renovarem as suas passwords, 

bem como aperfeiçoar-se os mecanismos de auditoria e monitorização. A encriptação 

da informação em trânsito e as assinaturas digitais têm de ser outros pontos de 

consolidação a breve trecho. Mas o melhoramento do apoio à introdução de dados, a 

solidificação de standards e codificações e os métodos de consistência interna são 

objectivos expressos no caderno de intenções inicial do projecto e, como tal, 

prioritários. 

Por fim, será interessante destacar alguns pormenores sobre o processo evolutivo da 

aplicação. Por exemplo, a possibilidade de seguimento médico (follow-up), oferecida 

para os questionários da primeira versão de produção, acabou por ficar incluída na 

versão matricial, mas tem-se revelado inútil para as restantes instâncias do produto, 

ao mesmo tempo que dificulta a criação de algumas das novas funcionalidades. 

Depois, tem havido sempre o propósito de manter a interoperabilidade entre as 

diferentes versões que se vão criando. Infelizmente, a evolução do produto tem 

anulado a possibilidade dos novos scripts serem compatíveis com estruturas de base 

de dados mais antigas, e vice-versa. No entanto, como sempre se manteve um registo 

dando contas das alterações evolutivas da aplicação, isso facilitará, se necessário, a 

implementação de mecanismos que possam superar aquele tipo de obstáculos. 
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5.3 Investigação e Desenvolvimento Futuros 

Actualmente, o MedQuest tem já um percurso significativo, tanto em termos temporais 

como de conteúdos, o que permite fazer o balanço das suas virtualidades, com vista a 

encontrar uma boa estratégia para o seu desenvolvimento futuro. Logo à partida, é 

perceptível a existência dum razoável potencial naquilo que já foi implementado, 

porém há ainda diversas insuficiências que precisam de ser colmatadas. Acrescente-

se que no mercado aparece um cada vez maior número de programas similares, em 

certa medida, mais elaborados. Todavia, o mais não fosse, este trabalho justifica-se 

pela planificação de desenvolvimento conseguida, pela actualidade dos processos e 

das técnicas e pela área específica que aborda. Além disso, não é irrealista pensar 

que o seu uso vantajoso como framework está assegurado, pelo menos ao nível da 

organização onde foi concebido. Em suma, a viabilidade do projecto dependerá 

sempre da forma como for capaz de responder às necessidades específicas que 

existem no sector da saúde. A curto prazo, ir-se-á investir no melhoramento das 

estruturas já montadas, em paralelo com a criação de novos elementos. Tudo tendo 

em conta as pretensões dos seus actuais e futuros clientes (ver Cap. 4.2).  

Para começar, a adesão ao projecto por parte de entidades ou indivíduos fica, sem 

dúvida, facilitada pela existência de manuais e textos de ajuda. E a sua produção tem 

de reflectir tanto as necessidades dos programadores e gestores como as dos 

utilizadores. Além disso, é preciso não só ir melhorando os conteúdos, como também 

os processos tecnológicos subjacentes. Isto será importante, em particular, para a 

consolidação dum conceito de ajudas criadas pelos próprios utilizadores dentro de 

cada colecção, numa lógica similar à da formação das diversas perguntas dos 

questionários. 

Também o módulo Administração tem que ser objecto duma intervenção aprofundada, 

nomeadamente, para poder continuar a comportar, de forma integrada, os variados 

processos que dele devem fazer parte, tanto os mais habituais e rotineiros (tais como 

geração de tabelas, cópia de questionários, acrescentos aos "Frequentes" e gestão de 

pedidos de novas colecções), como outros de cariz mais emergente. 

Outras funcionalidades já existentes têm de ser repensadas e melhoradas, como é o 

caso daquelas responsáveis pelas acções de impressão em papel. Também os estilos 

de apresentação visual precisam de ver centralizado nas CSS algum do 
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correspondente código ainda disperso, pese embora a utilização de templates PHP 

atenue essa necessidade. 

Estão ainda a ser objecto de consideração alguns pormenores ligados às áreas da 

segurança, como a questão recorrente de assegurar que a utilização dos botões de 

navegação do browser, extrínsecos à aplicação do MedQuest, não possa criar 

problemas ao normal desenrolar desta. Também, neste contexto, providenciar-se-á 

rotinas para gerir as situações irregulares de encerramento da aplicação. Ligado à 

segurança está, naturalmente, a auditoria informática, que poderá vir a ser alargada 

aos utilizadores intervenientes no processo de recolha de dados. 

Outro aspecto, algo complexo, prende-se com a essência de algumas variáveis cujos 

formatos de criação escondem a sua natureza básica, normalmente ligada a outro tipo 

de formatação existente, da qual podiam assim incluir características. São exemplo, 

todas aquelas formadas como categóricas mas de natureza numérica (e.g. a lista 1, 2, 

3, 4, 5) que desta, por isso, podiam incorporar certas propriedades como a unidade da 

respectiva grandeza ou o tipo de estudo estatístico. 

Também, seria interessante pensar numa sugestão que tem vindo a ser formulada, 

mas com contornos ainda bastantes imprecisos, ligada à possibilidade de adaptar a 

aplicação do MedQuest ao Joomla (ferramenta CMS - Content Management System). 

Este via-se, assim, na posse de um novo componente com conteúdos e 

funcionalidades muito específicos, improvavelmente já incorporadas no seu sistema. 

Isso levar-nos-ia a fomentar uma combinação das reconhecidas potencialidades do 

Joomla com as especificidades oferecidas pelo MedQuest. Seria, pois, uma outra linha 

condutora do projecto, paralela à que se pretende no âmbito da anteriormente 

apresentada framework.  

Não se pode terminar este capítulo sem reafirmar o grande interesse que há em trazer 

para o MedQuest os benefícios da interoperabilidade, nomeadamente, por recurso aos 

standards de comunicação, em particular, os da área da saúde. Por exemplo, será útil 

ponderar a possibilidade de incorporação de arquétipos OpenEHR como modelo para 

a recolha de dados. 
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5.4 Principais Mensagens e Recomendações 

A ideia por trás do projecto MedQuest foi sendo sedimentada à medida que se 

constatava haver, para variadíssimas tarefas na área da saúde, um incessante recurso 

a questionários, os quais evidenciavam especificidades que, supostamente, podiam 

ser exploradas de forma mais objectiva. Com a frequência do curso de mestrado, onde 

aliás esta tese se insere, surgiu a oportunidade de trabalhar mais a fundo essa ideia, 

através dum estudo rigoroso e sistemático que, logo à partida, contemplasse um 

levantamento abrangente, nomeadamente, em termos das necessidades existentes, 

da bibliografia sobre o assunto, dos produtos similares encontrados no mercado, e de 

técnicas e métodos de implementação actualizados e adequados para o efeito.   

Na sequência dessa etapa, deu-se início ao projecto cuja primeira ambição é a de 

responder à necessidade recorrente de questionários com ferramentas, para esse fim, 

que ofereçam conhecimento auxiliar na área médica e hospitalar, mas funcionem 

desprovidas de complexidade formal e processual, sem no entanto deixarem de estar 

preparadas para incorporar, gradualmente, novas faculdades. Esta estratégia devia 

agora, passados mais de dois anos do começo da experiencia, ser objecto duma 

avaliação que tenha em atenção os benefícios entretanto alcançados. 

Um aspecto importante a ter em conta prende-se com a questão da eficiência, à qual o 

projecto está a responder cada vez mais positivamente, sobretudo ao situá-lo numa 

lógica de médio e longo prazo. Logo, porque o seu desenvolvimento tem estado a 

cargo, quase unicamente, do autor deste documento, o qual, concomitantemente, vai 

libertando, de forma expedita, diversas colecções de produção, exploradas facilmente 

pelos seus utilizadores, muitas das vezes de forma integral, ou seja, em termos de 

configurações, construção de questionários, recolha e exportação de dados e análises 

estatísticas. 

Depois há todo um conjunto de mais-valias que o produto vai adquirindo resultante, 

nomeadamente, do esforço de incorporação de diversos standards internacionais 

associados, sempre que possível, à área da saúde. Isto traz várias vantagens, em 

particular, contribui para o empenho na melhoria efectiva da qualidade dos dados 

obtidos, o que é muito importante para daí se conseguirem fazer estudos 

verdadeiramente fiáveis e úteis para a tomada de decisões.  
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Sempre na área da saúde, o projecto apresenta uma outra dimensão relevante ao se 

constituir como um repositório de conhecimento, com um potencial de 

desenvolvimento que acresce do facto dos seus utilizadores contribuírem 

inerentemente nesse sentido. 
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7 ANEXOS 

7.1 Arquitecturas de Sistemas e de Software 

Uma das causas da falta de qualidade evidenciada nalguns sistemas informáticos 

decorre da forma como estes são concebidos e desenvolvidos. Pois, muitas das 

vezes, nota-se a falta duma visão inicial sobre a abrangência do sistema, ou 

estabelecem-se prazos demasiado curtos para o seu desenvolvimento. Depois, as 

equipas são levada a supor que um determinado sistema é de pequeno porte, isolado 

em relação a outros, e de actuação departamental, quando de facto se trata dum 

sistema corporativo que precisa de se integrar com outros, e cujo tempo de 

desenvolvimento fica acima do inicialmente calculado. Os estudos acerca do 

desenvolvimento dos sistemas revelam que são frequentes situações como a atrás 

referida. A partir do momento em que se constata haver necessidade de mudança na 

abrangência do sistema, a sua concepção é redireccionada, ainda em tempo de 

desenvolvimento, e aparecem dificuldades decorrentes da sua estruturação inicial.  

A arquitectura dos sistemas visa, precisamente, constituir as respectivas componentes 

no sentido de permitir que mudanças na tecnologia empregue, ou no próprio negócio, 

possam ser implementadas sem problemas de maior. A arquitectura serve, assim, 

para organizar o desenvolvimento, estruturar as soluções, minimizar riscos técnicos e 

identificar oportunidade de reutilização de código. Algumas das suas características 

básicas devem ser as que seguidamente se apresentam: 

 Modularidade. Faz com que o sistema possua partes não acopladas, facilitando 

a possível substituição de componentes do mesmo. Essa característica é muito 

importante, em particular nas aplicações web, onde frequentemente surgem 

novas tecnologias. 

 Manutenibilidade. O sistema deve-se manter continuamente operacional, o que 

exige particular flexibilidade para permitir a manutenção fácil e rápida do 

mesmo. 

 Extensibilidade. Como já foi mencionado, normalmente são necessárias 

actualizações e extensões do software. Portanto, a sua arquitectura deve ser 

projectada com o objectivo de facilitar esta tarefa. 

 Reusabilidade. A reutilização é considerada, hoje em dia, como um dos mais 

importantes factores no desenvolvimento de sistemas, pois isso possibilita a 
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utilização de classes e componentes noutros projectos, favorecendo o tempo 

de produção e a qualidade do produto gerado. 

Usualmente, a arquitectura prevê que todo o sistema seja dividido em camadas 

especializadas, designadamente, Interface Gráfica, Comunicação, Negócio e Dados 

(Kervinen, Maunumaa e Katara 2006).   

A camada de Interface Gráfica (GUI - Graphic User Interface) é composta pelas 

componentes de apresentação da aplicação, responsáveis pela interacção do 

utilizador com o sistema. Através dela é realizada toda a entrada e saída de dados, 

podendo o utilizador ter acesso à camada de Comunicação e, consequentemente, à 

de Negócio. Em muitos casos (nomeadamente o MedQuest) as componentes da 

interface gráfica são, basicamente, páginas HTML. 

A camada de Comunicação implementa os mecanismos de ligação da GUI com a 

camada de Negócio. Isto torna o sistema independente da interface que está a ser 

usada nesse momento, facilitando a extensibilidade. Uma popular tecnologia neste 

âmbito é o Java Servlets. 

A camada de Negócio implementa toda a lógica (serviços e regras) de negócio da 

aplicação. Nela estão todas as classes inerentes ao domínio da aplicação. 

A camada de Dados é responsável pela manipulação da estrutura física de 

armazenamento dos dados. Desta forma o sistema pode ser isolado da estrutura 

adoptada para esse fim, tipicamente, bases de dados. A camada de Negócio utiliza os 

seus serviços para inserir, actualizar, remover e consultar instâncias de dados.  

Cada camada deverá ser independente das demais, em termos de tecnologia. Desta 

forma, se na GUI, para um determinado projecto, se substituir, por hipótese, a 

tecnologia Java pela .Net, as demais camadas não sofrerão mudanças. Outro exemplo 

semelhante ocorre aquando da mudança de uma base de dados Oracle para o DB2 na 

camada de Dados, pois as demais camadas não são modificadas. 

Na literatura relativa a este assunto é comum haver outras abordagens ao modelo em 

camadas (tiers model), realçando-se a que apresenta uma variante da aqui estudada, 

constituída por apenas três camadas: Apresentação, Negócio (ou Lógica) e Dados. A 

diferença constatável reside no englobamento, nas camadas constituídas, dos 
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processos de comunicação. Esta outra visão realça o facto de, nomeadamente, em 

sistemas cliente-servidor, ser retirada a camada de Negócio do lado de cliente para o 

de servidor, do qual já faz parte, naturalmente, a camada de Dados. 

Já no que respeita, especificamente, à engenharia de software existem outros 

modelos de arquitectura em particular o MVC. Este é, hoje em dia, um padrão tanto de 

desenho como de arquitectura, usado na construção de software. Permite o 

tratamento separado da lógica de programação e da interface gráfica, resultando daí 

uma enorme versatilidade das aplicações, e tornando muito mais fácil modificar o 

aspecto visual destas ou o seu código sem criar dependências ou afectação entre 

eles. Lida, portanto, facilmente com a comunicação entre utilizador, interface gráfica e 

código da aplicação (Burbeck 1987, Krasner e Pope 1988 ). 

MVC é o acrónimo de Model (modelo), View (vista) e Controller (controlador), sendo 

estes os três elementos constituintes da arquitectura, nos quais será organizado todo 

o código de cada aplicação. Esta arquitectura, originado na Smalltalk (linguagem de 

programação orientado a objectos), passou a ser bastante usada em aplicações GUI e 

redescoberto pelas aplicações web. É comum ver frameworks adoptar o padrão MVC, 

como foi o caso do Adobe Flex. 

Começando a descrição dos elementos citados pelo Model, este representa a 

informação do domínio da aplicação e fornece funções para operar com os dados. Ou 

seja, é nele que estão expostas as funcionalidade da aplicação. É também 

responsável por notificar a View quando os dados forem alterados. Mais 

concretamente, o Model é o local certo para a lógica da aplicação; a recolha de dados 

de uma base de dados ou ficheiro; o redimensionamento de imagens; a execução de 

operações; e, em resumo, para todo o tipo de processos que a aplicação executa 

entre as acções do utilizador e a apresentação dos dados. 

A View representa as componentes gráficas da aplicação. Objectivamente, deve 

possibilitar a interacção com o utilizador, pedir serviços ao Model e, ainda, consultá-lo 

quando este a notificar de que houve alterações nos dados, tendo em vista manter a 

consistência entre ambos. Ou seja, as Views são estruturas destinadas à 

apresentação de conteúdos para os utilizadores, sendo nelas que reside o HTML e os 

ficheiros CSS e JavaScript da aplicação. Portanto, tudo aquilo que regula e sustenta a 

forma como se visualiza uma aplicação. 
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Finalmente o Controller é responsável pela orientação do fluxo processual. Ou seja, 

cabe aos Controllers tanto receber os pedidos dos clientes e decidir qual o respectivo 

Model a chamar, como decidir, de acordo com os dados recolhidos e trabalhados pelo 

Model, qual a View a devolver, fornecendo-lhe a informação necessária para o efeito. 

São pois, quem controla todo o fluir da aplicação, decidindo o que carregar e executar 

para cada pedido. 

Sintetizando, pode-se reafirmar que ao se desacoplar a View do Model (e portanto 

separando as responsabilidades de ambos) reduz-se consideravelmente o nível de 

complexidade do software, permitindo também uma maior especialização e 

focalização do programador, algo de grande importância, hoje em dia, com a 

necessidade cada vez maior de interfaces mais efectivas com os utilizadores. 

De forma ainda mais prática, enumeram-se de seguida algumas outras vantagens da 

utilização do MVV: 

 Possibilidade de ter múltiplas Views baseadas no mesmo Model. Isto porque, 

actualmente, existe uma crescente exigência de novas formas de acesso às 

aplicações e, desta forma, não interessa se o utilizador quer uma aplicação 

com o interface em Flash, AJAX, ou WAP, porque o mesmo Model pode tratar 

de tudo. Ou seja, limita-se a duplicação de código porque se separa a lógica do 

interface.  

 O Model pode retornar dados sem lhes aplicar qualquer formatação, logo os 

mesmos componentes podem ser chamados e usados com qualquer interface. 

Por exemplo, na maioria dos casos os dados são formatados em HTML, mas 

também o podem ser usando o Adobe Flash ou o WAP. Além disso, o Model 

isola e manuseia o estado e a persistência dos dados. Por exemplo, um site 

em Flash ou uma aplicação wireless podem usar o mesmo sistema de sessions 

e de processos. 

 O Model é auto-suficiente e completamente separado do Controller e das 

Views, tornando-se mais fácil alterar dados na aplicação ou a forma como 

estes são tratados. Imagine-se que se muda de base de dados, digamos de 

MySQL para Oracle, apenas é necessário alterar o Model. Se implementada 

correctamente, a View não precisa de saber se a informação veio da base de 

dados MySQL ou de qualquer outro sitio. 

 O conceito do Controller também trás benefícios ao ser usado para troca de 

informações entre as diferentes partes do Model até à View. Tendo um 
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conjunto de blocos reutilizáveis (Models e Views), o Controller escolhe quais os 

necessários para lidar com um determinado pedido e apresenta o que foi 

requisitado. 
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7.2 Modelos de Controlo de Acessos 

O controlo de acessos é um serviço de segurança que tem como função, 

precisamente, gerir o acesso aos recursos (dados, processos, dispositivos, etc.) de um 

sistema computacional, limitando as acções ou operações que um utilizador válido 

pode executar. Nos últimos anos, o controlo de acesso tem evoluído tanto quanto a 

sua representação e funcionalidades, mantendo-se como definitivo na descrição de 

políticas de segurança simples. 

A política de segurança, em ambientes computacionais, é entendida, normalmente, 

como sendo um conjunto de regras que especificam a forma como um sistema fornece 

os seus serviços, mantendo as propriedades de confidencialidade, integridade e de 

disponibilidade (Landwehr 2001). Os sistemas computacionais fazem então uso de 

regras através de controlos, estabelecendo os limites de actuação dos utilizadores no 

sistema e protegendo os seus dados e recursos da acção de intrusos. Cada política 

aplica-se sempre a um sistema específico e não a uma classe geral deles. As políticas 

de segurança são classificadas segundo duas categorias: discricionárias e 

obrigatórias. Nas primeiras, os acessos a cada recurso ou informação são 

manipulados, segundo a sua vontade, pelo proprietário ou responsável dos mesmos. 

Já nas obrigatórias (não discricionárias) as autorizações de acesso são definidas 

através dum conjunto incontornável de regras que expressam algum tipo de 

organização envolvendo a segurança da informação no sistema como um todo 

(Mackenzie e Pottinger 1997).  

As descrições formais do comportamento de um sistema actuando segundo as regras 

duma política de segurança correspondem aos designados modelos de segurança. 

Estes são representados na forma de um conjunto de entidades e relacionamentos 

(Goguen e Mesajuer 1982). A definição de políticas de segurança é normalmente 

orientada por modelos de segurança que fornecem, na representação abstracta, o 

funcionamento seguro de utilização do sistema, alvo de um conjunto de regras de 

segurança. Os modelos apresentam-se, na literatura, divididos em três tipos básicos 

(Sandhu e Samarati 1996), como descritos seguidamente. 

 Controlos baseados em identidade ou discricionários (Discretionary Access 

Control - DAC). Expressam políticas discricionárias baseando-se na ideia que o 

proprietário do recurso deve determinar quem tem acesso ao mesmo.  
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 Controlos baseados em regras gerais ou obrigatórios (Mandatory Access 

Control - MAC). Baseiam-se numa administração centralizada de segurança, 

na qual são ditadas regras incontornáveis de acesso à informação. A forma 

mais usual de controlo de acesso obrigatório é o controlo de acesso baseado 

em reticulados (Lattice-Based Access Control), que confina a transferência de 

informação a uma direcção num reticulado de rótulos de segurança. 

 Controlos baseados em papéis (Role-Based Access Control - RBAC). Estes 

requerem que as permissões de acesso sejam atribuídas a papéis e não, como 

no DAC, a utilizadores, os quais obtêm estes direitos através de papéis a si 

alocados. 

A responsabilidade pela concretização das políticas de segurança nos sistemas 

computacionais cabe aos mecanismos de segurança. As políticas, cujos 

comportamentos são expressos através de modelos de segurança, são implantadas 

por mecanismos que exercem os controlos necessários para manter as propriedades 

de segurança. Os controlos executados internamente nos sistemas computacionais 

que gerem os acessos a recursos são identificados como Controlos de Acesso. Já os 

controlos usados na protecção da informação que está disponível através de 

dispositivos de entrada e saída (memórias secundárias, suportes de comunicação, 

etc.) envolvem o que é, normalmente, identificado como Controlos Criptográficos. 

Outros controlos podem ainda ser identificados em sistemas computacionais. São os 

chamados Serviços de Autenticação, importantes na identificação dos clientes 

autorizados, e Controlos de Inferência, que normalmente envolvem a semântica das 

aplicações.  

O controlo de acesso limita as acções ou operações que um cliente dum sistema 

computacional pode executar, restringindo não só o que ele pode fazer de forma 

directa, como também os programas que podem ser executados em seu nome. Na 

efectivação do controlo de acesso são usados mecanismos que tomam o nome de 

Monitor de Referências (Anderson 1972), e que actuam a vários níveis num sistema. 

As referências a segmentos de memória são validadas nas camadas inferiores do 

sistema, através do hardware. Por sua vez, o sistema operativo, através do seu 

serviço de ficheiros, valida os acessos a ficheiros no sistema. O monitor de referência 

é o mediador de todas as tentativas de acesso dos utilizadores aos objectos do 

sistema, consultando as regras da política para verificar se as solicitações de acesso 

são permitidas. As regras são mantidas pelo administrador de segurança (ou de 

sistema), tendo como base uma política de segurança.  
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7.3 Sessões do PHP 

As sessões do PHP são um meio de preservação de certos dados no lado do servidor, 

o que permite que possam ser usados em acessos subsequentes. Nesse sentido, 

qualquer visitante ao aceder a um website ganha um identificador único, o assim 

chamado id de sessão. Este é, normalmente, guardado num cookie do lado do 

utilizador mas, em alternativa, pode ser propagado via URL. Será assim permitido 

registar um número arbitrário de variáveis que serão preservadas entre pedidos HTTP 

(Shiflett 2006). 

Portanto, quando o visitante aceder a um site, o PHP irá conferir a chegada dum id de 

sessão específico e, se tal acontecer, recriar-se-á o respectivo ambiente, 

anteriormente guardado. Caso contrário, será enviado um cookie para o cliente com 

um hash único, e procede-se à criação dum ficheiro cujo nome resulta da 

concatenação do sufixo sess_ com esse hash. Em qualquer dos casos, o despoletar 

do processo pode ser automático (se session.auto_start estiver definido como 

verdadeiro) ou ser pedido de forma explicita (atráves de session_start) ou implicita (por 

via do session_register).  

O dito ficheiro é criado dentro da directoria especificado na variável de configuração do 

PHP chamada session.save_path. Mas, se esta não tiver um valor explícito então 

predefine-se como "/tmp". A directoria deve estar acessível caso esteja a ser utilizada 

a funcionalidade de open_basedir. O ficheiro contém todos os valores das variáveis de 

sessão, os quais são aí armazenados por intermédio da função serialize. Já a 

unserialize serve para restaurar esses valores na $_SESSION (array super-global do 

PHP). 

É importante aqui fazer referência a possíveis quebras de segurança relacionadas 

com este esquema pois como, normalmente, a configuração referida acima é mantida 

como padrão, faz com que todos os sites hospedados num servidor apontem para a 

mesma directoria temporário. Isto possibilita que qualquer atacante possa escrever um 

script que aceda a todos ficheiros dessa directoria começados com sess_, leia o seu 

conteúdo e exponha os dados, através do comando unserialize. E além da 

possibilidade de leitura dos dados, pode-se também modificar o seu conteúdo, 

incluindo, excluindo ou alterando valores, pois o servidor web possui permissão de 

leitura e escrita. Felizmente, existem diversas alternativas para promover maior 

segurança sobre os dados armazenados através de sessões. Uma delas é a utilização 
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da função session_set_save_handler para definir a sequência de funções de 

armazenamento utilizadas na gestão de controlo de sessões. Com isto, podemos criar 

uma interface para fazer o armazenamento em base de dados, ou então gravar esses 

dados em disco por intermédio duma função de criptografia. 
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7.4 Templates do PHP 

Um motor de templates (ou modelos) é usado, em sistemas web, para separar a 

estrutura visual (HTML, XML, CSS, etc.) da lógica de negócio (código PHP). Isto é 

importante pois não só permite a divisão de responsabilidades (respectivamente, entre 

o web-design e a programação propriamente dita) como também torna a manutenção 

muito mais fácil. 

Existem, no mercado, muitos motores de templates para PHP. Como exemplo dos 

mais populares surge o Smarty, sendo o PHPLib um dos mais antigos (PHPlib 2009). 

A maioria destes motores tem imensas funcionalidades avançadas, o que requer o 

domínio da respectiva sintaxe por parte de quem as usa. 

Na sua essência, cada template é um ficheiro HTML mesclado de algumas peças de 

código específicas, geralmente conhecido como placeholders. Estes, em termos 

básicos, são palavras limitadas por caracteres especiais (normalmente chavetas), e 

serão a parte alterável do modelo, por recurso a uma classe PHP própria (template 

engine). 

Entre os conceitos mais importantes na temática dos templates aparecem as variáveis 

e os blocos. Os primeiros existem para serem substituídos pelos valores (grandes ou 

pequenas cadeias de caracteres) atribuídos às variáveis PHP homónimas, aquando 

das respectivas operações de parsing. Estas são também o culminar do 

processamento dos blocos, os quais limitam (entres as suas tags inicial e final) um 

conjunto de código HTML incorporado de variáveis como as agora descritas. 

Supondo que se tinha um ficheiro do tipo template, de nome "teste.tpl", com o seguinte 

código: 

<html> 
<body bgColor="{cordapagina}"> 

Este texto foi escrito por {nomedoautor}.<br><br> 
Listas de cidades já visitadas pelo autor: <br>  
<!-- BEGIN blococidades --> 
<p align="center">{nomedacidade}</p> 
<!-- END blococidades --> 

</body> 
</html> 
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Em consonância haveria um ficheiro PHP para transformação dos respectivos 

placeholders: 

<?php 
require("HTML/Template/PHPLIB.php"); 
$template = new Template_PHPLIB("./"); 
 
$template -> setFile("main", "teste.tpl"); 
$template -> setBlock("main", " blococidades", " blococidades_bc"); 
 
foreach (array("Faro", "Vila Real", "Coimbra") as $val)  { 

$template -> setVar("nomedacidade", $val); 
$template -> parse("blococidades_bc", " blococidades", true); 

} 
 
$template -> setVar("cordapagina", "#af23cf");  
$template -> setVar("nomedoautor", "Jorge Gomes"); 
 
$template -> pparse("out", "main"); 

?> 

 

Então ficar-se-ia com o seguinte código HTML para ser processado pelo browser: 

<html> 
<body bgColor="#af23cf"> 

Este texto foi escrito por Jorge Gomes.<br><br> 
Listas de cidades já visitadas pelo autor: <br>  
<p align="center">Faro<p> 
<p align="center">Vila Real<p> 
<p align="center">Coimbra<p> 

</body> 
</html> 
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7.5 AJAX 

Com o desenvolvimento da Internet apareceu a necessidade de melhorar a forma de 

funcionamento das aplicações web. Algumas das tecnologias nesse sentido 

dependem de plugins a instalar nos browsers e muitas vezes nem são compatíveis 

com todos eles. Surge entretanto uma concepção original que altera esse cenário, o 

AJAX. Este não é nem uma nova tecnologia nem linguagem de programação, mas sim 

uma outra forma de usar standards existentes. É uma metodologia de programação 

que faz a abordagem conjunta do uso de algumas tecnologias, incluindo HTML ou 

XHTML, Cascading Style Sheets, JavaScript, DOM (Document Object Model), XML, 

XSLT, e o objecto XMLHttpRequest do JavaScript. Combinando tudo isto no modelo 

AJAX, conseguimos criar aplicações rápidas, com alterações parciais do interface, 

sem a necessidade de recarregar as respectivas páginas web. Estas respondem mais 

rapidamente às acções dos utilizadores e consegue-se uma aproximação ao 

funcionamento das aplicações de desktop. Além disso há uma clara diminuição do 

volume de dados transferidos entre o servidor e o browser (XUL 2009). 

Ao que parece, a técnica foi adoptada pelo Google em 2005, contribuindo para o seu 

sucesso ao ser usada, designadamente, no Gmail e no GoogleMaps. AJAX é um 

diminutivo para Asynchronous JavaScript and XML, ao que se pode acrescentar, entre 

outros, DHTML e CSS. Este nome foi criada por Jesse James Garrett da empresa 

Adaptive Path e, de acordo com ele, mais do que um acrónimo trata-se de uma forma 

simples de descrever as tecnologias usadas (Garrett 2005). Estas são descritas por 

Ross Shannon da seguinte forma (Shannon 2009): 

 O JavaScript é usado para fazer pedidos ao servidor e, quando se obtém a 

resposta do servidor, para modificar o Document Object Model da página 

corrente de forma a mostrar ao utilizador o resultado da submissão.  

 "Asynchronous" significa que quando se envia um pedido ao servidor espera-

se, naturalmente, pela resposta mas, entretanto, pode-se continuar o trabalho 

em mãos. Como esta não é imediata, existe uma função de espera que reage 

somente quando ela chegar.  

 O XML empacota os dados recebidos do servidor, sendo assim facilmente 

processados pelo JavaScript. Esses dados serão depois tratados da forma 

mais conveniente, quando necessário. 
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Nada disto é novo, apenas é feito o pedido de um ficheiro (que pode, por exemplo, ser 

um script de servidor PHP), e recebida a respectiva página de resposta. Este é o 

funcionamento normal da Web, com a diferença que aqui os pedidos são feitos através 

do JavaScript. 

Contudo, o AJAX tem vantagens e desvantagens. Destas destaca-se o facto do uso do 

botão de "back" dos browsers não conseguir repor o estado anterior das páginas, 

porque, efectivamente, estas não são carregadas de novo. Também os URL não se 

alteram quando existem modificações no estado da página. Além disso, o JavaScript 

pode ser pesado em máquinas antigas e com pouco poder de processamento, ou 

pode estar desactivado, nomeadamente, por motivos de segurança, ou até 

indisponível em alguns browsers. Mas as vantagens são muitas, tais como (1) 

aumento da usabilidade das aplicações web; (2) mais animações e bastante 

interacção sem necessidade de recorrer ao Flash ou outras tecnologias similares; (3) 

poupança de largura de banda; (4) apenas se transfere do servidor os dados 

necessários; e, decorrentemente, (5) permite criar interfaces mais rápidas. Referir 

ainda que as aplicações que recorrem ao AJAX só podem funcionar em browsers com 

um suporte completo para XML. O Mozilla Firefox, as últimas versões Safari ou Opera, 

e o Internet Explorer podem correr aplicações AJAX. Porém, neste último, em versões 

anteriores à do IE7, a XMLHttpRequest não é suportada, tendo que ser substituída por 

uma função concebida para o efeito.  

Para demonstrar o funcionamento do AJAX podemos ver como se pode fazer um 

formulário semelhante ao do Google Suggest, exemplo retirado da página da 

w3schools (W3Schools 2009). 

Página HTML: 

<html>  
<head>  

<script src="clienthint.js"></script>  
</head>  
<body>  

<form>  
First Name: <input type="text" id="txt1" onkeyup="showHint(this.value)"> 
</form>  
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>  

</body>  
</html>  
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Código do JavaScript:  

var xmlHttp  
 
function showHint(str) {  

if (str.length==0) { document.getElementById("txtHint").innerHTML="" 
return } 
xmlHttp=GetXmlHttpObject()  
if (xmlHttp==null) { alert ("Browser does not support HTTP Request") 
return }  
var url="gethint.php"  
url=url+"?q="+str  
url=url+"&sid="+Math.random() 
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged  
xmlHttp.open("GET",url,true) xmlHttp.send(null)  

}  
 
function stateChanged() {  

if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete") { 
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText   
}  

}  
 
function GetXmlHttpObject() {  

var objXMLHttp=null  
if (window.XMLHttpRequest) { objXMLHttp=new XMLHttpRequest() } 
else if (window.ActiveXObject) { objXMLHttp=new 
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") }  
return objXMLHttp  

}  

 

Código PHP (este exemplo que corre do lado do servidor web, pode ser implementado 

em muitas outras linguagens): 

<?php 
 
//fill up array with names $a[]="Anna"; $a[]="Brittany"; $a[]="Cinderella"; 
$a[]="Diana"; $a[]="Eva"; $a[]="Fiona"; $a[]="Gunda"; $a[]="Hege"; 
$a[]="Inga"; $a[]="Johanna"; $a[]="Kitty"; $a[]="Linda"; $a[]="Nina"; 
$a[]="Ophelia"; $a[]="Petunia"; $a[]="Amanda"; $a[]="Raquel"; 
$a[]="Cindy"; $a[]="Doris"; $a[]="Eve"; $a[]="Evita"; $a[]="Sunniva"; 
$a[]="Tove"; $a[]="Unni"; $a[]="Violet"; $a[]="Liza"; $a[]="Elizabeth"; 
$a[]="Ellen"; $a[]="Wenche"; $a[]="Vicky";  
 
//get the q parameter from URL  
$q=$_GET["q"];  
 
//lookup all hints from array if length of q>0  
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if (strlen($q) > 0) { $hint=""; for($i=0; $i<count($a); $i++) { if 
(strtolower($q)==strtolower(substr($a[$i],0,strlen($q)))) { if ($hint=="") { 
$hint=$a[$i]; } else { $hint=$hint." , ".$a[$i]; } } } }  
 
// Set output to "no suggestion" if no hint where found // or to the correct 
values if ($hint == "") { $response="no suggestion"; } else { 
$response=$hint; }  
 
//output the response  
echo $response;  

?> 
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7.6 Iframes do HTML 

As iframes (inline frames) são um recurso muito utilizado nos websites. Consiste na 

inserção de páginas web dentro de páginas web. Isto permite alterar o ficheiro 

associado a uma iframe não tendo, para isso, que recarregar nem modificar o restante 

conteúdo da página receptora. 

Não se deve confundir o conceito de iframe com o de frame pois, embora se trate de 

dois tipos de objectos HTML, têm comportamentos e estatutos diferentes. 

Assemelham-se, sobretudo, no facto de cada uma delas constituir por si só uma 

página, ou seja, virtualmente, funcionam como sendo janelas do browser. Porém, as 

frames (que existem desde as mais antigas versões do HTML) são divisões duma 

página em secções. Portanto a janela receptora não funciona como página de 

apresentação, apenas enquadra as frames residentes com vista à realização dessa 

função (Cordell 2000).  

Como já se subentendeu, o aparecimento das iframes é relativamente recente e, por 

isso, somente nos browsers MSIE 4, NN 6 e Opera 5, ou superiores, é possível o seu 

uso. 

O código HTML responsável pela incorporação de uma iframe numa página é limitado 

pelas seguintes tags: 

 <iframe></iframe> 

Obviamente, o local onde estas tags serão inseridas na página hospedeira irá interferir 

na visualização desta. Mas outros atributos básicos da iframe, como os que se 

seguem, podem ser também eles condicionadores.  

 name: nome da iframe 

 id: identificação da iframe 

 width: largura em pixels 

 height: altura em pixels 

 src: caminho para o conteúdo da iframe (pode ser um URL, um outro ficheiro, 

uma imagem, etc.) 

 scrolling: determina a presença ou não de barra de scroll 
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De seguida é exemplificado o uso de iframes com um pequeno ficheiro HTML, 

supostamente uma página pessoal onde a meio da mesma se encontra um motor de 

pesquisa, que pode ser usado ou comutado por outro. 

<html> 
<body> 

<p>Bem-vindo à página pessoal de Jorge Gomes</p>  
<p>A partir desta página, pode fazer pesquisas no Google ou no Yahoo, 
bastando para tal seleccionar o respectivo link.</p> 

 
<iframe id="iframe01" name="iframe01" src="http://www.google.pt" 
width="600" height="400" scrolling="auto"></iframe> 
 
<a href="http://www.google.pt" target="iframe01">Google</a> 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<a href="http://www.yahoo.com" target="iframe01">Yahoo</a> 

</body> 
</html> 

 

Com o aparecimento do AJAX (ver Anexo 7.5), usado em conjunto com divs HTML e 

JavaScript, pode-se conseguir efeitos comparáveis àqueles produzidos pela utilização 

de iframes. Isto porque as divs inseridas em páginas web têm a capacidade para se 

dimensionar de acordo com o texto que apresentam, e este pode ser obtido, 

dinamicamente, por intermédio da tecnologia AJAX. 
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7.7 Index.php (ficheiro modelo) 

Conforme descrito no Cap. 3.2.8, a aplicação web do MedQuest, em qualquer das 

suas versões e variantes, começa, efectivamente, com o carregamento do ficheiro 

"index.php", cujo código, após processada a sua componente de servidor, será 

enviado para o browser e constituir-se-á como a estrutura básica, imutável ao longo de 

toda a sessão, do interface com os utilizadores. De seguida será descrita a sua 

composição de forma parcelar. 

<?php 
 
Rótulo de meta-informação 
/* 
********************************************************************* 
 projecto: MedQuest 
 autores: Jorge Jácome 
 criação/actualização: Junho 2008 / Julho 2008 
 descrição: Estrutura principal da aplicação 
********************************************************************* 
*/ 
 
 
COMPONENTE DE SERVIDOR 
 
Iniciação de sessão PHP 
session_start();   
 
session_unset(); 
 
Registo da principal variável de sessão 
session_register("vssquests");  //variável de sessão principal da aplicação 
 
 
Atribuição de valores fundamentais à variável de sessão 
 
//nota: os caminhos aprontados terminam com barra (/) 
 
$cmr = "";  //caminho relativo entre a raiz da aplicação e o currente ficheiro 
 
//caminho linux raiz da aplicação 
$aux = DIRNAME(__FILE__); 
if ($aux != "/") $aux .= "/"; 
$vssquests["lpath"] = $aux.$cmr; 
 
//caminho http da raíz da aplicação 
$aux = DIRNAME($_SERVER["PHP_SELF"]); 
if ($aux != "/") $aux .= "/"; 
$vssquests["hpath"] = $aux.$cmr; 
 
//---------------------------------------------- 
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$locpath = $vssquests["lpath"];  //caminho linux raiz da aplicação 
$hpath = $vssquests["hpath"];  //caminho http da raíz da aplicação 
 
$pginicial = $hpath."autenticacao/autentic_sv.php?acc=3";  //página de arranque 
 
//---------------------------------------------- 
 
PRÓ-COMPONENTE DE CLIENTE 
 
require_once($locpath."comuns/indexcomum.inc");  //html da estrutura 
 
?> 
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7.8 Página de Apresentação (ficheiros modelo) 

Tal como se explica no Cap. 3.2.8, o termo "página de apresentação" está associado 

ao conjunto elementar de recursos responsável pelo interface visual com os 

utilizadores. Em seguida, descrevem-se, parcelarmente, os dois ficheiros que se 

constituem como o principal desses recursos. 

FICHEIRO PHP 
 
<?php 
 
Rótulo de meta-informação 
/* 
********************************************************************* 
 projecto: MedQuest 
 autores: Jorge Jácome 
 criação/actualização: Abril 2007 / Junho 2008 
 descrição: Página modelo dos questionários 
********************************************************************* 
*/ 
 
Segurança 
session_start(); if (!$vssquests["autent"]) exit;  //segurança 
 
$locpath = $vssquests["lpath"];  //path linux raiz da aplicação 
 
Includes 
require_once($locpath."comuns/configsbasic.inc");  //configurações básicas 
require_once($locpath."comuns/especfuncs.inc");  //funções específicas 
require_once($locpath."comuns/gestfuncs.inc");  //funções genéricas 
require_once($locpath."comuns/bdfuncs.inc");  //funções à base de dados 
require_once($locpath."comuns/questionarios.inc");  //funções dos questionários 
require_once($locpath."moldura/funcsmold.inc");  //funções relativas às margens 
 
Conexão à base de dados → $conn 
conexbdpd();  //conexão à base de dados 
 
//variáveis de GET: $mdf (modo de alteração) 
//vergetpost(); 
 
Instância do objecto template → $template 

tpl_MAIN("vistas/listaquests.tpl");  //template PHP principal (MAIN) 
 
Informação complementar a exibir no cabeçalho e no rodapé 
//textos das margens 
$aux = array(3, "Lista de Questionários");  //propriedades da janela (id, nome) 
pmgscentr_tpl($aux);  //complementos à página central para as margens 
(VTPL_MARG) 
 
 
Código principal (main code) específico 
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$vxpto = xpto($x1, $x2, ...); 
... 
 
Código HTML a enviar para o browser 
$template -> pparse("OUT", "MAIN"); 
 
 
Funções complementares específicas do main code 

 
//------------ FUNÇÕES -------------------------------------------------------------- 
 
//leitura dos valores do questionário preenchido 
function xpto($x1, $x2, ...) {  //argumentos: id do questionário 
} 
... 
?> 
 
 
 
FICHEIRO TPL 
 
<HTML> 
 
<HEAD> 
 
Include dos principais estilos visuais da aplicação 

<!-- estilos visuais --> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" id="nestils"> 
 
 
Código JavaScript específico (includes, main code e funções) 
 
<script>  
document.getElementById("nestils").href =  
parent.document.getElementById("nestils").href  
</script> 
 
<!-- validações numéricas --> 
<script src="<?php echo $vssquests["hpath"]; ?>comuns/validacoes.js"></script> 
 
<script> 
 
Placeholder associado ao template PHP 

{VTPL_MARG} 
 
//----------------- Funções -------------------------------------------------------- 
 
//definição específica dos botões de rodapé 
function xpto(x1, x2, ...) {  //argumento: botões predefinidos 
... 
} 
 
 
//procedimentos imediatamente após o carregamento 
function arranque() { 



118 
 

... 
} 
... 
</script> 
 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor="#ffffff" onload="arranque()"> 
Tipicamente, código de página HTML (incluindo forms) incorporado de placeholders 
(limitados por chavetas) associados ao template PHP. 
</BODY> 
</HTML> 

 


