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Sumário
O autor propõe critérios de decisão para a reorganização total dos horários de trabalho do grupo de
médicos de uma unidade de saúde, descreve efeitos secundários previsíveis da decisão e analisa um
método possível de escolha, atribuição e negociação desses horários.

Introdução
A Gestão de Recursos Humanos numa unidade de saúde é uma tarefa complexa e consumidora de
tempo.
As USF e as UCSP devem garantir a inter-substituição de profissionais, o que em termos operacionais
significa que deve existir pelo menos um elemento de cada grupo profissional escalado em cada
período do horário de funcionamento da unidade.
Por outro lado, os profissionais desejam horários confortáveis e o ideal é que entre elementos do
mesmo grupo profissional exista igualdade de oportunidades para a escolha de horários mais cómodos
em detrimento de outros menos cómodos. A escolha de horários num grupo profissional pode revelarse um exercício interessante de negociação e cedência.
Os horários de trabalho dos médicos de uma unidade de saúde devem garantir:
1. Proporcionalidade permanente entre a procura (variável independente) e a oferta de serviços
(variável dependente). Essa proporcionalidade deve manter-se nos ciclos diários, semanais e
anuais de variação da procura;
2. Adequação do tipo de oferta ao tipo de procura: em determinados contextos pode ser adequado
concentrar oferta para consulta do dia em determinados horários em detrimento de outros;
3. Adequação dos horários pessoais às preferências dos elementos da equipa;
4. Adequação dos horários dos serviços às preferências dos utentes;
5. Sobreposição, tanto quanto possível, dos horários pessoais aos horários de outros elementos de
outros grupos profissionais com quem se relacionem preferencialmente (p.e. com o respectivo
enfermeiro de família);
6. Adequação ao espaço físico disponível;
7. Adequação aos recursos humanos existentes;
8. Adequação ao plano de acção pré-definido e respectivas metas;
9. Adequação ao acordo estabelecido em regulamento interno;
10. Adequação em relação à legislação laboral portuguesa.
É evidentemente impossível garantir a totalidade das "adequações" atrás referidas em toda a latitude
de serviços médicos disponibilizados. No entanto os horários escolhidos devem conseguir maximizar
todas as variáveis enunciadas.
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Condições que podem justificar alterações profundas nos
horários de trabalho dos médicos
Existem condições que podem justificar a reorganização integral dos horários de trabalho de um
grupo de médicos, designadamente:
1. Abertura da instituição;
2. Entrada ou saída de um ou mais elementos do grupo profissional;
3. Descontentamento, por parte de pelo menos um dos elementos do grupo profissional, em relação
ao respectivo horário de trabalho, não resolúvel através de trocas pontuais com um ou mais
elementos desse grupo;
4. Modificação substancial na procura de serviços;
5. Alteração do enquadramento legal ou organizativo.

Efeitos secundários previsíveis da mudança de horários
A decisão de alterar a totalidade dos horários de trabalho do grupo de médicos, deve ser bem
ponderada pois pode ter os seguintes efeitos secundários:
1. Induzir, em cascata, alterações aos horários de trabalho dos enfermeiros, principalmente se a
equipa funcionar pela metodologia do "enfermeiro de família", com necessidade de sobreposição
de horários entre médicos e enfermeiros específicos;
2. Obrigar ao reagendamento de todas as consultas médicas que venham a estar em horários
inválidos depois da alteração, ou, em alternativa, à suspensão antecipada do agendamento de
consultas médicas programadas;
3. Obrigar a alterações nos horários de trabalho publicados nos diversos suportes: horários de bolso,
horários de parede, horários no guia do utente, horários nas aplicações informáticas de
agendamento de utentes, horários nas aplicações de gestão de recursos humanos, horários em
plataformas Web (portais ou intranet), horários no vídeo do sistema de chamadas;
4. Obrigar à difusão antecipada dos novos horários de trabalho, quer junto de utentes quer junto da
equipa, quer junto da direcção da direcção do Agrupamento de Centros de Saúde.
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Descrição de um método de escolha, atribuição e negociação de
horários de trabalho de médicos de uma unidade de saúde.
O método a seguir descrito é aquele que na opinião do autor, melhor garante o cumprimento dos
requisitos enunciados anteriormente.
Imaginemos uma unidade de saúde constituída por uma equipa de 8 médicos, sem alargamento da
cobertura horária, funcionando de 2ª a 6ª feira, das 8 às 20 horas.
Essa unidade de saúde não tem um horário contínuo para "consulta aberta" ou de "intersubstituição".
A actividade de "consulta aberta" é realizada no horário de trabalho de cada médico, nos espaços
destinados à consulta do dia. Este aspecto do funcionamento de uma unidade de saúde será
analisado noutro artigo.
A metodologia a seguir descrita incorpora 5 fases.

Fase 1
Análise da estrutura etária, da distribuição por géneros, e das unidades ponderadas da lista de
utentes inscritos em cada médico de família, de forma a estabelecer à partida as seguintes variáveis
para cada elemento:
1. Total de horas de trabalho semanal (indexado ao nº unidades ponderadas da lista de cada
médico)
2. Carga horária semanal individual para actividades específicas (saúde infantil, saúde materna,
planeamento familiar, saúde mulher). As actividades "consulta diabéticos" e "consulta
hipertensos" ficaram integradas na rubrica "consulta adultos", de forma a maximizar a oferta de
horários para estas actividades.
3. Carga horária semanal individual para domicílios;
4. Carga horária semanal individual para "consulta do dia".
5. Carga horária semanal individual para "tarefas" e "outras actividades não assistenciais".

Fase 2
Determinar quais os horários que para a maioria dos médicos seriam menos "desejados".
Tradicionalmente, são considerados incómodos os seguintes horários:
1. 2ª Feira de manhã
2. 6ª Feira à tarde
3. 2ª a 6ª Feira entre as 17 e as 20 horas.
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Fase 3
Negociar qual o compromisso da equipa para o número mínimo de médicos que teriam que vir a estar
escalados nos horários incómodos determinados na fase anterior.
Imaginemos que neste exemplo, a equipa concordou, antes de passar para a fase seguinte, as
seguintes condições:
1. A existência de pelo menos 4 médicos, à 2ª Feira, entre as 8 e as 12H.
2. A existência de pelo menos 2 médicos, diariamente, entre as 17 e as 20 horas.
3. A existência de pelo menos 3 médicos, à 6ª Feira, entre as 14 e as 17H.

Fase 4
Nesta fase, o objectivo é efectuar tantas rondas de escolha de horários quanto o número de médicos
que constituem a equipa. Numa equipa com 8 médicos realizar-se-ão 8 rondas e em cada ronda um
médico escolherá 1/8 das horas. Se o médico tiver que vir a ter 40 horas assistenciais escolherá 5
horas em cada uma das 8 rondas.
Quando o médico faz a escolha, não tem que determinar que tipo de actividades irá efectuar em cada
parte do horário. Essas escolhas serão efectuadas posteriormente (fase 5).
Em cada nova ronda muda o médico que a inicia, para que no final das 8 rondas todos os médicos
foram pelo menos uma vez o primeiro a escolher e pelo menos uma vez o último a escolher.
Neste exemplo com 8 rondas, a partir da 6ª ou da 7ª ronda, os horários mais cómodos começarão a
rarear e passará a ser necessário fazer escolhas para horários menos cómodos.
Será importante existir um elemento da equipa que possa ter a visão das implicações das escolhas
que estão a ser feitas sobre as escolhas dos médicos seguintes. Pode em determinada altura ser
necessário dizer algo como "percebo que te seja confortável escolher esse horário agora, mas se o
fizer obrigará o médico X a ficar com uma lacuna no respectivo horário de 4 horas, pelo que se
escolher neste outro horário provavelmente ser-lhe-á igualmente cómodo e não provocará esse
problema ao colega".
A última ronda é seguramente a mais complicada, pois na realidade cada escolha tem um grande
impacto sobre as escolhas seguintes e deve existir bom senso suficiente para evitar a tomada de
decisões que criem assimetrias significativas entre horários designadamente nos seguintes aspectos:
a) Número de lacunas (excluindo as da hora do almoço)
b) Número de tardes até às 20 H
c) Outros que tenham sido previamente acordados como incómodos.

Barómetro de Ideias | nuno.sousa@barometro.pt | Disponível em www.barometro.pt/newsletter.aspx?lang=pt&id=2

GESTÃO | UNIDADES DE SAÚDE | NOV. 2011

Gestão de Recursos Humanos numa
Unidade de Saúde
Escolha de horários num grupo profissional de médicos numa unidade
de saúde: Como e quando "baralhar para voltar a dar"?

Página 5

Barómetro
de Ideias

Autor do Artigo: Nuno. M. A. Sousa

Fase 5
Proceder à escolha de horários para as actividades realizadas em cada parte do horário (saúde
infantil, domicílios, consulta do dia, entre outros).
As actividades que poderão necessitar de alguma negociação são as que estão dependentes da
existência de gabinete adaptado ou da articulação com outros grupos profissionais (p.e. saúde infantil
e planeamento familiar).
Relativamente aos domicílios, há que ter o cuidado de garantir que não são agendados em horários
que diminuam de forma crítica o número de médicos que ficam na unidade de saúde.

GRH - Utilização da plataforma de Gestão de Recursos Humanos
da Barómetro de Ideias.
A plataforma de Gestão de Recursos Humanos da Barómetro de Ideias possibilita que qualquer grupo
profissional efectue a escolha de horários por esta ou por qualquer outra metodologia, garantindo que
os profissionais podem proceder a alterações aos respectivos horários (efectuando escolhas de blocos
de horários) e simultaneamente tenham em tempo real informação sobre:
a) Número de profissionais já escalados para cada bloco de horário semanal (em intervalos mínimos
de 60, 30, 20, 10 ou 5 minutos);
b) Informação relevante sobre ocupação de gabinetes / salas;
c) Alertas sobre sobreposição de horários no mesmo gabinete;
d) Informação sobre o número de horas semanais alocadas a cada profissional.
e) Informação sobre os horários, os profissionais e as actividades escolhidas, por dia da semana.

Figura 1 - Acumulado de médicos, em blocos de 30 minutos no
horário semanal da unidade de saúde
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Figura 2 - Informação sobre o horário de determinado médico no final da 6ª ronda

Figura 3 - Informação sobre os horários médicos escolhidos para a 2ª Feira

Conflitos de Interesse
O autor é gestor da empresa "Barómetro de Ideias" que fornece serviços de consultoria na área dos
sistemas de informação para a saúde (incluindo as áreas de avaliação de desempenho de unidades de
saúde) e desenvolve ferramenta de apoio à Gestão dos Recursos Humanos nas unidades de saúde.
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