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1.

INTRODUÇÃO

Introduç ão

As unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde (USF e UCSP's) são constituídas por médicos, enfermeiros e
assistentes técnicos, tendo a responsabilidade de prestar cuidados de saúde aos utentes inscritos num horário que se
encontra definido para cada unidade de saúde.
A gestão dos horários e das escalas de forma a garantir a permanência do nº adequado de profissionais à procura dos
utentes, é uma tarefa complexa e consumidora de tempo.
Nas unidades funcionais de saúde existem actividades de enfermagem que encerram com a ausência temporária de médicos
de família, como por exemplo os horários de saúde infantil ou de saúde materna desses médicos.
Frequentemente a informação que é necessária para optimizar os horários de todos os profissionais encontra-se dispersa, o
que faz com que a gestão de recursos humanos seja feita de forma pouco eficiente, levando a escalar profissionais para
horários em que a actividade se encontra encerrada.
Na unidade de Saúde Familiar do Dafundo, local onde foi efectuado, durante cerca de 5 anos um piloto deste projecto, foi
possível:
a) Fazer a gestão das férias e outras ausências de todos os profissionais da unidade de saúde.
b) Fazer a gestão dos horários semanais fixos e das trocas entre profissionais.
c) Fazer a gestão dos horários de serviços como a sala de tratamentos, vacinação, saúde materna e saúde infantil.
d) Ter uma noção a longo prazo de quantos elementos de cada grupo profissional estão presentes em cada dia.
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e) Saber, em intervalos de meia hora, ao longo do horário diário de trabalho da unidade de saúde e até ao final do ano,
quantos médicos, enfermeiros e assistentes técnicos estão escalados.
f) Ser alertado para "horários a descoberto"
g) Poder fazer reuniões para "escolha de horários semanais", em que à medida que os horários vão sendo "repartidos" se
tem uma visão global e precisa das taxas de ocupação dos diversos horários semanais.
h) Aos enfermeiros fazerem a gestão dos seus horários também em função das férias dos médicos. Isto significa que
quando determinado médico está de férias a plataforma alerta o utilizador que está a elaborar os horários que não é
necessário escalar enfermeiro para as actividades (p.e. S. infantil e S. materna) relacionadas com os utentes desse
médico.
i) Aos enfermeiros fazerem os seus horários semanais para 1 mês de trabalho em cerca de 2 horas (contra as 8 a 10 horas
gastas antes da existência desta solução)

Assim, este projecto, implementado na USF Dafundo (ACES de Oeiras) durante 5 anos, permitiu optimizar a gestão de
recursos humanos com poupanças significativas de tempo.
Encontra-se a decorrer concurso público para aquisição de serviços para desenvolvimento e implementação do Sistema de
Apoio aos Cuidados de Saúde Primários. O caderno de encargos desse concurso não contempla o desenvolvimento de
ferramentas de gestão de recursos humanos com as funcionalidades contempladas na presente proposta.
Os ACES utilizam uma ferramenta para processamento de vencimentos designada RHV que não desempenha as funções do
GRH.
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1.

SUMÁRIO
Especificações Funcionais e Técnicas
Sum ário

A solução proposta é constituída pelos seguintes módulos funcionais:

Módulo de Serviços:
 mensagens / alertas
 relatórios e indicadores

Os serviços referidos são implementados utilizando tecnologia .net e SQL Server 2005 ou
posterior. Deve ter acesso a um servidor SMTP para ncio de e-mails aos utilizadores.
Cada módulo de serviços deverá estar instalado num servidor com sistema operativo
Windows server 2003 ou 2008.
Estes serviços são executados durante a noite.

Interface Utilizadores:
 gestão de horários
 gestão ausências
 gestão documental
 área de comunicação
 administração e configuração
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O módulo de interface com os utilizadores é desenvolvido em ambiente Web, compatível
com Internet Explorer 7 ou posterior, Firefox, Google Chrom e Safari.
Deve ser instalado num servidor com Windows server 2003 ou 2008, IIS, SQL server 2005
ou 2008.
Deve estar acessível por http a partir de todos os postos de trabalho das unidades de
saúde.
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2.

SERVIÇO DE MENSAGENS
Serviço de Mensagens

O SERVIÇO DE MENSAGENS possibilita que esta plataforma comunique com os respectivos utilizadores, quer por e-mail
quer pelo interface de mensagens/comunicação.
Este serviço de mensagens será utilizado com 4 objectivos:
1. Fazer "reporting" de relatórios alocação de horas de trabalho.
2. Fazer "reporting" de taxas de ocupação de horários de trabalho.
3. Fazer "reporting" escalas de horários de trabalho para a semana seguinte.
4. Envio de alertas sobre aproximação de data com período laboral sem profissional escalado.
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SERVIÇO DE MENSAGENS

Propõe-se a implementação das seguintes mensagens, relacionadas com a gestão de recursos humanos:

M.RELAT.HORARIOS

Relatório com a seguinte informação para a unidade de saúde e para cada profissional:
a) distribuição das cargas horárias por grupos profissionais e por serviços ou actividades;
b) análise da informação para períodos temporais de 1 semana, 1 mês, 1 trimestre e 1 ano;
c) comparação da distribuição das cargas horárias por profissionais e por sectores de actividade;
d) taxas de ocupação dos diversos sectores dos horários de trabalho;
e) taxas de absentismo ou de ausência
f) taxas de encerramento de serviços

M.INFO.ESCALAS

Envia, para cada profissional, informação sobre o respectivo horário de trabalho previsto para a semana
seguinte, bem como informação sobre o nº utentes agendados em cada dia.

M.ALERTA.AGE.INDEV

Alerta sobre a existência de utentes agendados sobre períodos do horário de trabalho sem profissionais
escalados.

M.ENVIA.RELAT.VENC

Relatório com informação necessária para o cálculo dos vencimentos dos profissionais de USF em modelo B
(activo nas unidades que tiverem o DELTA.ONLINE indicadores instalado, ou mediante acesso às tabelas de
contactos e de SOAP's das aplicações SAM e MedicineOne)

M.ALERTA.ESCALA.VAZIA

Alerta sobre a aproximação de data com período do horário do trabalho sem profissionais escalados.
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SERVIÇO DE CÁLCULO DE INDICADORES E PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS
Serviço de Cálcul o de I ndic adores e Pr odução de Rel atórios

Trata-se de um serviço que funcionará durante o período nocturno para produzir os cálculos necessários ao processamento
de indicadores e relatórios ilustrados na Tabela 1..
Tabela 1 - Indicadores e relatórios relacionados com gestão de recursos humanos
Código

Nome

3.60

Rácio de utentes e unidades ponderadas por grupo profissional

3.61

Taxa de ocupação de horários (nº horas ocupadas com agendamentos / nº horas de funcionamento previstas)

3.62

Taxa de encerramento de serviços (nº horas realizadas no período / nº horas inicialmente previstas para esse período)

3.63

Proporção do horário de trabalho dispendido em actividade assistencial

3.64

Taxa de absentismo não programado

8.10

Relatório com informação sobre:
a) distribuição das cargas horárias por grupos profissionais e por serviços ou actividades;
b) análise da informação para períodos temporais de 1 semana, 1 mês, 1 trimestre e 1 ano;
c) comparação da distribuição das cargas horárias por profissionais e por sectores de actividade;
d) taxas de ocupação dos diversos sectores dos horários de trabalho;
e) taxas de absentismo ou de ausência
f) taxas de encerramento de serviços
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ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS
INTERFACE UTILIZADORES - GESTÃO DE HORÁRIOS
Interface Utilizadores - Gestão de Horári os

O módulo de interface com os utilizadores encontra-se numa plataforma em ambiente Web e tem os seguintes
componentes:


gestão de horários



gestão ausências



gestão documental



visualização de resultados de indicadores e relatórios



área de comunicação



administração e configuração
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INTERFACE UTILIZADORES - GESTÃO DE HORÁRIOS

No componente de gestão de horários é possível:
1. definir horários semanais dos profissionais (replicados automaticamente para um horizonte de 365 dias), tal como
ilustrado na Figura 1;
2. definir horários semanais dos serviços (replicados automaticamente para um horizonte de 365 dias) , tal como ilustrado
na Figura 1;
3. definir alterações aos horários em dias específicos;

Figura 1 - Horário semanal de um profissional de saúde ou de um serviço
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INTERFACE UTILIZADORES - GESTÃO DE HORÁRIOS

4. Visualizar os horários previstos para profissionais e serviços integrando a informação dos horários semanais, das férias e
ausências programadas e das alterações pontuais de horário (Figura 2)

Figura 2 - Horário anual de um profissional, integrando as definições do respectivo horário semanal, as ausências programadas e outral alterações
de horário em dias específicos
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5. Integrar, numa única janela os horários de todos os serviços e de todos os profissionais de determinada área profissional
(por exemplo serviços e horários de enfermeiros) previstos para um determinado dia ou para uma determinada semana,
por forma a ser possível efectuar as escalas desse período de tempo (Figura 3). Desta forma é possível concentrar numa
única janela toda a informação necessária para realizar os horários de determinado dia, designadamente:
a. Quais os profissionais que estão ao serviço nesse dia e qual o respectivo horário base;
b. Quais os serviços que estão em funcionamento nesse dia, integrando aqui a informação das férias ou ausências de
outros grupos profissionais que provocam o encerramento de serviços (p.e. a ausência de um médico em dias de
em que estava no respectivo horário as actividades de planeamento familiar ou saúde infantil ocasiona o
encerramento desses serviços nos respectivos horários);
c. Para cada bloco de 30 minutos se existe défice ou excesso de profissionais escalados
d. O acumulado de profissionais escalados em períodos de 30 minutos
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Figura 3 - Integração dos profissionais e serviços da área profissional de enfermagem
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INTERFACE UTILIZADORES - GESTÃO DE HORÁRIOS

6. Conhecer o acumulado de profissionais com horário em cada período de 30 minutos ao longo do horário semanal da
unidade de saúde (Erro! A origem da referência não foi encontrada.);

Figura 4 - Acumulado de presenças de médicos, ao longo do horário semanal da unidade de saúde

7. Integrar, numa única janela as escalas de determinado grupo profissional ou de toda a equipa num determinado dia,
tendo ainda informação o tipo de actividade prevista para cada profissional, sobre o nº total de horas de trabalho
previstas para cada profissional nesse dia, bem como o acumulado de profissionais escalados para cada período de 30
minutos (Figura 5);
8. Integrar, numa única janela a informação sobre o horário semanal de determinado gabinete (no caso da Figura 6
ilustra-se o gabinete de saúde infantil), de forma a conhecer para cada período de 30 minutos, que profissional está
escalado.
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Figura 5 - Integração dos horários de médicos por dia da semana
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Figura 6 - Integração da informação sobre a ocupação semanal de determinado serviço (neste caso saúde infantil)

14-DEZEMBRO-2011

.: 15 :.

2

ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS

4

INTERFACE UTILIZADORES - GESTÃO DE HORÁRIOS

9. Proceder à análise do acumulado de presenças previstas no horário base de determinado grupo profissional ou o
acumulado de profissionais escalados para determinada actividade / serviço (Figura 7).

Figura 7 - Acumulados de profissionais escalados (horário semanal base)
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10. Ter informação sobre o nº de horas de trabalho previstas para cada tipo de actividade, ao longo de um mês, um
trimestre, um semestre ou um ano.

Figura 8 - Previsão do nº de horas de trabalho e do nº de consultas para um determinado profissional, serviço, sala ou equipamento
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INTERFACE DE UTILIZADORES - GESTÃO AUSÊNCIAS PROGRAMADAS
Interface de Utilizadores - Gestão A usências Pr ogr amadas

O módulo de gestão de ausências prolongadas possui a seguinte lista de especificações:
1. Permite fazer a inserção da informação das ausências programadas (Figura 9), designadamente:
a) Férias
b) Tolerâncias
c) Formação
d) Atestado de doença
e) Ausência para compensação de horas de serviço previamente realizadas para além do horário
2. Conhecer, para cada profissional, o somatório de dias previstos de ausência para cada "tipo de ausência" (Figura 10).
3. Ter alertas sobre erros na composição das férias/ausências (Figura 10).
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Figura 9 - Inserção de informação de ausências programadas
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Figura 10 - Resumo de dias de ausência previsto para um profissional em 2011 e Mapa de erros relacionado com ausências

4. Conhecer, para um horizonte temporal de 365 dias quais os profissionais que estão presentes e ausentes (Figura 11).
Com esta funcionalidade os grupos profissionais podem comodamente numa reunião decidir as férias, inseri-las na
plataforma e ficar a conhecer os dias em que não estão presentes o nº mínimo de profissionais, por forma a efectuar
ajustes que garantam a prestação de cuidados de saúde com qualidade e acessibilidade.

Figura 11 - Mapa de profissionais presentes e ausentes, por grupo profissional, para um horizonte temporal de 1 ano
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5. Conhecer, para um horizonte temporal de 365 dias e em blocos de 30 minutos, o acumulado de profissionais escalados
de determinado grupo profissional (Figura 12). Também esta funcionalidade possibilita a gestão das férias dos elementos
de um grupo profissional e das trocas entre elementos garantindo uma correcta intersubstituição de profissionais.

Figura 12 - Acumulado de profissionais presentes, em períodos de 30 minutos, por grupo profissional, para um horizonte temporal de 1 ano
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INTERFACE UTILIZADORES - GESTÃO DOCUMENTAL
Interface Utilizadores - Gestão doc umental

Na COMPONENTE DE GESTÃO DOCUMENTAL, os utilizadores podem proceder à impressão dos seguintes tipos de
documentos:
1. Horários de bolso, horários em formato A5 e A4, referentes a profissionais e serviços (Figura 13), com apresentação
própria para entregar a utentes ou para afixação em parede.

Figura 13 - Horário de profissional de saúde, para impressão
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2. Horários de cada profissional previstos para determinado período de tempo (semana ou mês).
3. Folhas de ponto de profissionais, impressas com informação da identificação própria e da instituição empregadora, bem
como feriados e dias de ausência prolongada;
4. Todos os relatórios de actividade;
5. Todos os mapas com informação referidos ao longo desta proposta.
6. Para cada documento haverá a possibilidade de exportação em pdf (Acrobar Reader ®) e nalguns a possinilidade de
exportação para Microsoft Excel ®.
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INTERFACE UTILIZADORES - COMUNICAÇÃO E E-MAIL
Interface utilizador es - Comunicaç ão e e-m ail

Na COMPONENTE DE COMUNICAÇÃO E E-MAIL os utilizadores poderão:
1. Consultar alertas enviados pelo delta.online GRH.
2. Consultar o histórico de e-mails enviados pelo delta.online GRH, relacionados com indicadores ou relatórios de
actividade;
3. Consultar informação de suporte, designadamente informações sobre novas funcionalidades ou correcções a problemas
identificados;
4. Abrir incidentes de suporte, relacionados com o delta.online GRH;
5. Enviar e-mails de texto/HTML para qualquer elemento da equipa;
6. Fazer toda a gestão dos e-mails recebidos (apagar/arquivar/mover para pastas);
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ER ERRO! A ORIGEM DA REFERÊNCIA NÃO FOI ENCONTRADA.
RO
! 8A INTERFACE UTILIZADORES - CONFIGURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
OR
Propõe-se
que a COMPONENTE DE CONFIGURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO seja constituída pelas seguintes
IG
EM
funcionalidades:
DA
REGestão de utilizadores
Permite a criação e alteração das fichas de utilizador.
FE
Permite modular os perfis de acesso, que são atribuídos a cada utilizador
RÊGestão de Perfis
NC
Possibilita a definição de serviços e de equipamentos
IAGestão de serviços
NÃ
Permite activar, inactivar e efectuar as seguintes parametrizações às mensagens:
O
- periodicidade
Gestão
de
mensagens
FO
- lista opcional de destinatários
I
EN
Gestão de Alertas
Permite activar, inactivar ou parametrizar os alertas
CO
NT
RA
DA
.
8.

Interface utilizador es - Configur ação e admi nistração
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ARQUITECTURA DO SISTEMA

Arquitect ura do sistema

A arquitectura proposta está conforme com as arquitecturas de referência da Microsoft para a construção de aplicações
Web.
Os processos de desenvolvimento adoptados pela Barómetro de Ideias garantem a escalabilidade e modularidade da
solução, possibilitando assim a sua evolução futura, estando previsto o desenvolvimento de módulos de gestão de stocks, de
inventário, de gestão de satisfação e de reclamações, gestão documental, etc.
A plataforma de interface com os clientes assenta sobre um servidor Web Microsoft IIS (Internet Information Server) que
disponibiliza de uma forma integrada as camadas de apresentação, negócio e dados. Como suporte de dados a solução
deverá assentar sobre uma base de dados Microsoft SQL Server 2005 ou 2008. Todos os componentes da plataforma de
interface serão desenvolvidos sobre tecnologia .NET, sendo a camada de apresentação (UIC) baseada em páginas ASP.NET.
Os serviços (indicadores, conectores, alertas, etc) serão desenvolvidos em VB.NET e terão como suporte de dados o SQL
Server 2005 ou 2008.
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ESCALABILIDADE

Escalabilidade

Esta solução será desenvolvida com uma arquitectura modular e é facilmente escalável. Do ponto de vista modular integrase com as plataformas delta.online indicadores
Estão previstos desenvolvimentos nas áreas de apoio às gestão de unidades de saúde, que foram já testadas em piloto, na
Unidade de Saúde Familiar do Dafundo, designadamente:
- Biblioteca virtual de informação - plataforma que permite às unidades ter disponível online normas de orientação,
documentos de apoio clínico, documentos de orientação para os utentes, contactos, informação sobre recursos comunitários,
entre outros
- Gestão de inventário e planos de manutenção de equipamento;
- Gestão de stocks

14-DEZEMBRO-2011

.: 27 :.

