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Sumário
O autor analisa a complexidade da tarefa e as variáveis necessárias para que um enfermeiro
coordenador organize os horários dos colegas para uma semana de trabalho.

Introdução
A Gestão de Recursos Humanos numa unidade de saúde é uma tarefa complexa e consumidora de
tempo.
As USF 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 USF.
Por outro lado, os profissionais desejam horários confortáveis e, é desejável 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.
Neste breve artigo discutirei as variáveis necessárias para que um enfermeiro organize os horários dos
colegas para uma semana de trabalho.
Nos artigos a publicar no futuro discutirei:
1. Escolha de horários num grupo profissional: "como baralhar e voltar a dar."
2. Estratégias para indexar a oferta de assistentes técnicos no atendimento em função da procura.
3. Quanto custa mudar um horário semanal de um profissional?
4. Publicação de horários e de férias dos profissionais.
5. Agenda de inter-substituição: será mesmo necessária?
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Variáveis necessárias para que um enfermeiro organize os horários dos colegas para uma
semana de trabalho.
A introdução do conceito de "enfermeiro de família" levou a que algumas equipas de enfermagem
definissem horários semanais fixos para cada elemento do grupo profissional. Nos contextos em que
existe uma associação preferencial entre os ficheiros de utentes de determinado médico e
determinado enfermeiro é desejável que os respectivos horários sejam tanto quanto possível
coincidentes.
No entanto, apesar da existência de horários semanais fixos teoricamente facilitar a organização dos
horários de trabalho dos enfermeiros, a verdade é que existem especificidades da respectiva
actividade que tornam esta organização mais complexa do que a dos médicos e do que a dos
assistentes técnicos:
1. Os enfermeiros devem assegurar serviços como a sala de tratamentos ou a vacinação que não
devem ser encerrados quando determinado enfermeiro se encontra ausente.
2. Os enfermeiros participam em actividades conjuntas com médicos (p.e. saúde infantil, saúde
materna) e tradicionalmente, quando o médico está ausente, o serviço não se realiza.
3. Os enfermeiros asseguram cuidados domiciliários a utentes e a procura para esse serviço é
inconstante.
Assim, para que um enfermeiro coordenador decida sobre "quem faz o quê e em que horário" num
determinado dia X, é necessário ter presente as seguintes variáveis:
1. Quais os enfermeiros ao serviço;
2. Quais as preferências horárias desses enfermeiros para esse dia da semana;
3. Quais os serviços necessários (sala de tratamentos, consulta de diabetes, etc) e em que horários;
4. Quantos enfermeiros são necessário alocar em cada horário e em cada serviço: por exemplo., a
sala de tratamentos pode precisar de 2 enfermeiros em simultâneo às terças-feiras de manhã, entre
as 9:00 e as 12:00;
5. Existem médicos de férias nesse dia? Caso existam, esses médicos têm actividades com consulta
simultânea de enfermagem?
6. A carga horária alocada a cada enfermeiro no dia X: esta variável é fundamental para não se
ultrapassarem os limites definidos por lei (ou em regulamento interno);
7. A carga horária acumulada, já alocada para cada enfermeiro na semana do dia X: esta variável é
importante para não se ultrapassarem os limites semanais negociados internamente.

No final do processo de alocação de horários para um determinado período de tempo, seria
recomendável que o enfermeiro coordenador tivesse oportunidade de:
1. Poder exportar a informação dos horários, para os poder enviar por e-mail aos colaboradores;
2. Poder publicar esses mesmos horários numa plataforma Web acessível a todos os elementos da
equipa.

Barómetro de Ideias | nuno.sousa@barometro.pt | Disponível em www.barometro.pt/newsletter.aspx?lang=pt&id=1

GESTÃO | UNIDADES DE SAÚDE | OUT. 2011

Gestão de Recursos Humanos numa
Unidade de Saúde
Autor do Artigo: Nuno. M. A. Sousa

Página 3

Barómetro
de Ideias

Os enfermeiros coordenadores das Unidades de Saúde demoram 6 a 8 horas para organizar
manualmente os respectivos horários de trabalho.
A plataforma de Gestão de Recursos Humanos (GRH) da Barómetro de Ideias permite diminuir este
tempo para menos de 2 horas, correspondendo isto a uma poupança de 6 horas por mês por unidade
de saúde.

A figura 1 ilustra a forma como a Barómetro de Ideias e a USF Dafundo (ACES de Oeiras) resolveram
este problema complexo da gestão de horários de enfermagem. Numa única janela da plataforma
GRH, estão presentes a totalidade das variáveis atrás referidas, possibilitando a introdução de inputs e
a verificação imediata do excesso ou da falta de enfermeiros para cada bloco de 30 minutos.

Figura 1 - Área de gestão de horários de enfermagem do GRH.
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