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Resumo  

A formação dos profissionais de saúde no âmbito do consumo excessivo de álcool permite que estes 

profissionais se sintam mais confortáveis para a realização de prevenção e deteção precoce, 

fornecendo os conhecimentos e ferramentas necessárias a uma prestação adequada destes cuidados, 

originando uma redução neste consumo. O planeamento adequado desta formação é por isso 

essencial, havendo, no entanto, poucos estudos dedicados a esta temática. 

Esta dissertação propõe um modelo de apoio ao planeamento da formação dos profissionais de 

saúde dos Cuidados de Saúde Primários (CSP).  Este modelo baseia-se em programação matemática 

linear, e permite determinar , em cada unidade, quais as formações que são necessárias realizar, assim 

como quantos profissionais deverão receber cada formação .Neste sentido, esta dissertação contribui 

para a literatura de múltiplas formas: i) apoia no planeamento da formação de profissionais no âmbito 

do consumo excessivo de álcool, área esta pouco estudada; ii) considera diversos objetivos de 

planeamento, nomeadamente, a minimização dos custos e a maximização de múltiplos indicadores de 

desempenho contratualizados pelas unidades prestadoras desses serviços; iii) explora o impacto da 

incerteza associada a este setor através de análises de sensibilidade; e iv) propõe um modelo genérico, 

apresentando flexibilidade para ser personalizado para outros consumos (por exemplo , tabagismo) e 

para outros países que possuam um Sistema Nacional de Saúde.  

Tendo em vista ilustrar a aplicabilidade do modelo proposto, este foi aplicado à ACES de Oeste Sul. 

Foram definidos diversos cenários, tendo-se verificado que diferentes formações devem ser 

disponibilizadas dependendo das prioridades da política de saúde.  Em termos gerais, concluiu-se que 

existe falta de formação dos profissionais nesta área.  
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Abstract 

 The training of health professionals in the field of excessive alcohol consumption can increase 

their comfort in the process of prevention and early detection of this condition, as well as providing the 

knowledge and the necessary tools for an adequate provision of care, leading to a decrease in alcohol 

consumption among patients. Proper training planning is essential and there are a few studies devoted 

to this subject. 

 This dissertation proposes a model for supporting train planning of health professionals in Primary 

Health Care (PHC). This model is based on linear programming, that allows to determining the 

necessary training to perform in each health unit and how many professionals in each unit should receive 

those training.  The main contributions of this thesis are the following: i) it supports the training of health 

professionals in this field, that have few studies; ii) it consider several planning goals like costs 

minimizations and maximization of contracted performance indicators on unit that provides this service; 

iii) it explores the associated uncertainty throw this sector by a sensitivity analysis; iv) it provides a 

general framework capable of being adapted and applied to other kinds of contexts such as smoking 

additions.  

As a case study, the model was applied in the context of Oeste Sul ACES using several test 

scenarios. In this context, it was possible to identify the different training that should be available 

depending on the health policy priorities. Moreover, it was also possible to identify several lacks in the 

training of health professionals in this field. 
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1. Introdução 

Em Portugal tem-se verificado um crescente consumo de álcool. Este consumo acarreta 

consequências negativas tanto na vida social como na saúde física e psicológica dos indivíduos que o 

consomem e, por vezes, nos indivíduos que convivem com eles. Em 2014, a nível Europeu, Portugal 

ocupava o 11º lugar no consumo de álcool entre os indivíduos com idade superior ou igual a 15 anos 

(Público, 2014), sendo por isso o consumo de álcool um problema de saúde pública. Segundo o 

documento “Determinantes da Saúde na União Europeia” publicado em 2000, um dos principais 

determinantes de saúde da União Europeia (UE), é o álcool. Assim é necessário proceder-se a uma 

discussão profunda sobre a promoção da saúde e da doença, assim como da prevenção e tratamento 

do alcoolismo, tendo em conta uma igualdade social e económica, tanto nacional como europeu 

(Gomes, 2010).    

O álcool é o responsável por inúmeras doenças, estimando-se que esteja relacionado com cerca de 

60 doenças e lesões, como são exemplo, perturbações mentais, doenças cardiovasculares, 

gastrointestinais e cancro. O álcool é também responsável por intensificar o risco de desenvolvimento 

de qualquer uma destas doenças, sendo que quanto maior o consumo de álcool maior é o risco 

(Anderson, Gual, e Colom, 2005). Contudo, uma pequena dose de álcool pode reduzir o risco de 

desenvolvimento de doenças cardíacas. Porém, caso o consumo de álcool seja superior a 20 gramas 

diários, o risco de doença coronária aumenta (Anderson, Gual, e Colom, 2005). Foi também 

demonstrado que as mulheres manifestam um maior risco de desenvolvimento de doenças crónicas 

devido ao consumo de álcool, comparativamente aos homens (Anderson, Gual, e Colom 2005). 

O consumo de álcool é também responsável por elevados gastos. Estima-se que na UE, os 

problemas ligados ao álcool (PLA) possuem diferentes tipos de custos: i) custos tangíveis de 123 biliões 

de Euros; e ii) custos intangíveis, relacionados com o sofrimento e perda de vidas, de 270 biliões de 

Euros, assim como com a perda de produtividade pelo desemprego e pela perda de anos de vida laboral 

devido à morte prematurados indivíduos em 60 biliões de Euros.   Este é também um motivo pelo qual 

é necessário diminuir o consumo de álcool não só em Portugal como em toda a Europa.   

Tendo em conta todos os aspetos negativos que podem advir do consumo de álcool, é necessário 

a elaboração de um plano que permita uma maior abrangência de estratégias preventivas e de deteção 

precoce (DP), de modo a que os indivíduos com consumo excessivo de álcool sejam identificados mais 

precocemente, sendo dessa forma possível reduzir a população com consumo excessivo desta 

substância e as suas consequências na sociedade. Este planeamento é necessário em vários países 

europeus, sendo ainda mais relevante em países com um Serviço Nacional de Saúde (SNS), onde o 

estado deverá suportar uma considerável fatia dos gastos que têm origem numa prevenção e deteção 

ineficaz.  

Neste contexto, tendo em vista uma melhor prevenção neste setor, é essencial que se aposte na 

formação de médicos de família e enfermeiros em matérias relacionadas com a prevenção e deteção 

precoce do consumo excessivo de álcool. No caso particular de países com um SNS, como é o caso 

do Reino Unido e de Portugal, esta prevenção tem lugar nos serviços de cuidados de saúde primários 
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(CSP), devendo os esforços centrarem-se neste setor (Bentes et al., 2004; Boyle, 2011). No que se 

refere a contexto Português em particular, é nas unidades de saúde familiar (USF) que há um contacto 

direto com os utentes, visto que cada utente possui o seu médico de família, sendo estimado que cada 

médico de família contacte cerca de quatro vezes por ano com cada utente, o que permite um melhor 

apoio e confiança para o diagnóstico e tratamento do consumo excessivo de álcool (Gomes, 2010). 

Fica assim claro o motivo pelo qual os médicos de família têm um papel importantíssimo na 

identificação e prevenção de consumidores excessivos de álcool. De facto, segundo documentos 

oficiais (Ministério da Saúde, 2015) “[…] A implementação da deteção precoce e das intervenções 

breves ao nível da prestação de cuidados de saúde e em particular, dos Cuidados de Saúde Primários 

dirigidas às pessoas consumidoras de álcool e/ou tabaco, é geradora de ganhos em saúde”, 

verificando-se também que “[…] os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários têm sentido 

dificuldades em implementar a deteção precoce do consumo de tabaco e dos consumos excessivos de 

álcool, bem como em aplicar as intervenções breves aos casos detetados”. 

 A formação adequada destes profissionais de saúde será então essencial para fornecer os 

conhecimentos e ferramentas necessárias que lhes permite aplicar os métodos de rastreio de forma 

mais adequada e abundante, de modo a que os consumidores excessivos de álcool sejam identificados, 

assim com utilizar as técnicas corretas para que esse consumo seja reduzido. Segundo Anderson, Gual 

e Colom (2005) alguns médicos asseguraram que identificam diversos casos de problemas 

relacionados com o consumo de álcool, contudo, este facto não se traduz nas taxas de identificação. 

Além disso, os utentes alegam que o questionário sobre o consumo de álcool é raramente realizado 

(Anderson, Gual, e Colom, 2005). Existem diversos estudos que demonstram que os profissionais que 

possuem formação adequada na área de consumo excessivo de álcool, e que possuem uma rede de 

apoio de consulta, aumentam as taxas de identificação precoce e realizam cerca de 50 % mais 

intervenções breves (IB) – técnica de prevenção de consumo excessivo de álcool (Dias, 2015; 

Anderson,Gual e, Colom, 2005).  

Estes dados vêm assim reforçar a ideia que é necessário formar mais profissionais de saúde na 

área da prevenção e deteção precoce do consumo excessivo de álcool, nomeadamente médicos de 

família e enfermeiros que trabalham nos serviços de CSP, de modo a que estes possam adequar a 

consulta que normalmente realizam, com a mais valia de identificarem, aconselharem e prevenirem o 

consumo excessivo de álcool. No entanto, não é só a formação que tem um papel essencial nesta área. 

É também necessário demonstrar aos profissionais de saúde que o consumo de álcool é um problema 

importante e que possui múltiplas consequências na sociedade. De facto, existe evidência de que os 

profissionais de saúde apresentam pouco interesse sobre o assunto e julgam que a redução do 

consumo de álcool é um problema insignificante e, além disso, não se sentem preparados para 

aconselhar e tratar os doentes (Anderson, Gual, e Colom, 2005). 

Assim, verifica-se que existem falhas não só na formação dos profissionais de saúde no que se 

refere a matérias relacionadas com a prevenção e deteção precoce do consumo excessivo de álcool, 

assim como na motivação com que estes desempenham as suas tarefas nesta área. De facto, estas 

duas características (formação e motivação) são extremamente importantes para um bom 
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acompanhamento e para uma recuperação/ prevenção eficaz. Estudos como o projeto BISTAIRS - Brief 

interventions in the treatment of alcohol use disorders in relevant settings (Dias, 2015) e o projeto 

PHEPA - Primary Health Care European Poject on Alcohol (Gomes, 2010) são exemplos que 

comprovam o referido (ver na secção 2.4). Os resultados destes projetos, demonstram que os 

profissionais de saúde apresentam dificuldades a vários níveis: 

 Falta de tempo e de incentivos; 

 Dificuldade em realizar o diagnóstico; 

 Receio de entrar em conflito e das consultas serem frustrantes.  

Para além do referido, estes estudos demonstram também que a formação não só melhora os 

profissionais a nível intelectual, como também melhora a sua motivação e auto-estima. 

Apesar da relevância de uma formação adequada em matérias relacionadas com a prevenção e 

deteção precoce do consumo excessivo de álcool seja amplamente reconhecida, não foram 

identificados estudos dedicados ao planeamento da formação neste contexto. No entanto, existem 

vários estudos a propor metodologias baseadas em modelos de programação matemática tendo em 

vista o apoio ao planeamento da formação em diversas áreas, incluindo no setor da saúde em geral 

(por exemplo, Wishon (2015) no setor agrícola e Wang (2005) no setor militar). Neste sentido, os 

modelos de programação matemática mostram ter potencial para aplicação nesta área.   

Assim, a presente tese tem como objetivo a construção de um modelo de apoio ao planeamento do 

programa formativo dirigido aos profissionais de saúde (MPRHA – modelo de planeamento dos 

recursos humanos no âmbito do consumo excessivo de álcool) que estão envolvidos no programa de 

deteção precoce e intervenções breves para a redução do consumo de álcool. O planeamento da 

formação dos profissionais de saúde enquadra-se assim num planeamento estratégico, propondo-se 

um modelo de programação matemática linear que permite determinar, anualmente, quais as 

formações que são necessárias realizar nas diversas unidades de saúde e quantos profissionais de 

cada unidade deverão receber que formação. O planeamento desta formação deverá ter em conta os 

objetivos que se pretendem atingir, os quais incluem a minimização dos custos associados e a 

maximização de múltiplos indicadores de desempenho contratualizados pelas unidades prestadoras 

desses serviços. No que se refere aos indicadores contratualizados pelas unidades, o modelo 

desenvolvido permite distinguir entre indicadores obrigatórios e indicadores optativos, permitindo 

atribuir uma menor importância aos optativos. O modelo proposto permite também ter em consideração 

as condicionantes próprias do setor, como por exemplo o limite de formadores disponíveis. Tendo em 

vista explorar qual o impacto da incerteza ao nível deste planeamento, é efetuada uma análise de 

sensibilidade a alguns parâmetros chave do modelo.  

Assim, o modelo proposto nesta tese contribui para a literatura da área de diversas formas: 

 Contabiliza múltiplos objetivos de planeamento, como objetivos de minimização de custos e 

maximização de indicadores de desempenho; 
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 Reconhece a importância de explorar o impacto da incerteza das decisões de planeamento, 

o que não acontece normalmente na literatura da área, propondo uma análise de sensibilidade 

para esse efeito; 

 Atua no planeamento da formação dos profissionais de saúde no âmbito do consumo 

excessivo de álcool, sendo esta uma área negligenciada na literatura na área do planeamento 

no setor da saúde; 

 Propõe um modelo genérico, o qual pode ser utilizado para aplicação a outras áreas, como o 

tabagismo.  

A aplicabilidade do modelo desenvolvido é ilustrada pela sua aplicação ao contexto Português, 

tendo em vista apoiar o planeamento da formação de médicos de família e enfermeiros na área do 

consumo excessivo de álcool. Com esta aplicação fica demonstrado que com algumas formações, nos 

médicos de família e nos enfermeiros, é possível aumentar o rastreio, a prevenção e a identificação de 

casos de consumo excessivo de álcool, tornando a sociedade mais saudável e sã.  

Estrutura da tese 

A presente tese encontra-se dividida em seis capítulos:  

 Introdução -  apresentação do problema, assim como a motivação para o resolver e os 

objetivos que se pretende atingir; 

 Contexto -  enquadramento do problema (consumo excessivo de álcool), o problema em 

diversas áreas (Mundo, Europa e Portugal), quais as técnicas de rastreio e tratamento 

disponíveis para o resolver, e por fim os desafios que deverão ser ultrapassados; 

 Revisão Bibliográfica – verificação das técnicas que existem para a resolução do problema 

(planeamento de recursos humanos) e identificação do método mais adequado para a 

resolução do problema em causa; 

 Metodologia – descrição e implementação do método escolhido; 

 Caso de estudo – apresentação dos dados e pressupostos utilizados para aplicação do 

modelo; definição de diversos cenários considerados; análise de sensibilidade; e discussão 

dos resultados obtidos nos diferentes cenários em estudo;  

 Conclusões e trabalho futuro – exposição das principais conclusões, limitações e 

considerações para trabalhos futuros.  
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2. Contexto 

No presente capítulo, pretende-se realizar a contextualização do problema. Desta forma, começa-

se por explorar a temática do álcool, nomeadamente os tipos de consumo e o seu impacto da sociedade 

em geral. De seguida, procura-se conhecer onde deverão ser administrados os meios (rastreio), e como 

se podem medir (indicadores de desempenho), de modo a que este consumo seja reduzido. Por fim 

será apresentado o pacote formativo existente atualmente no âmbito do consumo excessivo de álcool 

e a motivação para a presente tese.  

2.1. O álcool e os problemas relacionados com o consumo do álcool  

2.1.1. O álcool  

O álcool pode ser produzido por fermentação do açúcar proveniente de plantas e frutos ou por 

destilação (SICAD A, 2016). Este possui um cheiro muito intenso e o seu consumo é normalmente 

realizado por via oral. O Estado permite a venda e consumo de álcool aos indivíduos com idade superior 

a 18 anos, sendo por isso o álcool classificado como uma droga lícita. Esta droga resulta de reações 

químicas e o seu consumo altera o funcionamento do sistema Nervoso Central, causando uma 

sensação de relaxamento (Daumas, 2012). 

O consumo excessivo de álcool pode ter consequências negativas para a saúde da população.  

2.1.2. Tipos de consumo 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o consumo “excessivo” de álcool, como Transtornos 

Mentais (ICD-10; International Classification of Diseases 10th Revision), que inclui, não só o consumo 

de álcool nocivo, como também o consumo dependente (Drummond et al., 2011). 

Tabela 1-  Relação entre o teor alcoólico de uma bebida e a quantidade da mesma para equivaler a uma bebida 

padrão (Anderson, Gual, e Colom, 2005; Vix, 2016; Splendidfrontier, 2016; Winespiritus, 2016;  Zap em casa, 

2016). 

Existe uma bebida padrão pela qual se atribui a classificação dos diferentes tipos de consumo. Esta 

é definida pelo consumo diário de 10 gramas de álcool. Como se encontra referido na Figura 1, o tipo 

de consumo depende do número de gramas de álcool consumido diariamente pelo individuo. Já na 

Tabela 1 é observado o teor alcoólico dos diferentes tipos de bebidas com base nesta informação, 

pode-se concluir que, a quantidade a ingerir é diferente para atingir o nível de uma bebida padrão. 

Tipo de bebida e 

quantidade 

Cerveja 

 

330 ml 

Vinho 

 

140 ml 

Licor 

 

70 ml 

Espirituosa 

 

40 ml 

Teor alcoólico 5% 12% 25% 40% 
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Afirma-se que um individuo tem consumo de risco quando o consumo de álcool pode gerar 

consequências prejudiciais para a saúde (Anderson, Gual, e Colom, 2005). Este é caracterizado por 

um consumo superior a 20 gramas e inferior a 40 gramas nas mulheres e superior a 40 gramas e 60 

gramas nos homens. O consumo nocivo é caracterizado por um consumo superior a 40 gramas diárias 

nas mulheres e de 60 gramas diárias nos homens, afeta os consumidores na sua saúde física, mental 

e sociofamiliar (Moura George, 2014). Por fim, a dependência de álcool corresponde a um conjunto de 

manifestações fisiológicas, comportamentais e cognitivas em que, para o indivíduo, o consumo de 

álcool passa a ser prioritário em relação a outras situações que tinham mais importância no passado. 

Assim, o individuo terá um desejo ou compulsão para consumir álcool (Anderson, Gual, e Colom, 2005). 

É de salientar que, o consumo episódico excessivo é também designado por binge drinking, que 

corresponde ao consumo de pelo menos 6 bebidas padrão nos homens, e 5 bebidas padrão nas 

mulheres, numa ocasião, no espaço de 2 horas (Moura George, 2014). 

É de salientar que não são conhecidas causas genéticas para os problemas relacionados com o 

consumo de álcool, até porque vários estudos, utilizando gémeos verdadeiros, não conseguiram 

identificar qual/quais os genes responsáveis pelo aumento do risco de doenças relacionadas com o 

consumo nocivo de álcool/ dependência de álcool, mas forneceram diversas informações sobre o 

impacto genético dessa substância (Anderson, Gual, e Colom, 2005). Assim, verificou-se que o 

consumo de álcool está completamente relacionado com a conduta dos cidadãos, uma vez que foi 

demonstrado que os indivíduos que têm um consumo de álcool mais excessivo, ou até mesmo 

dependente, deveu-se a consumo excessivo durante a adolescência (Anderson, Gual, e Colom 2005). 

2.1.3. Custo social 

É necessário avaliar o custo social do consumo de álcool nas diferentes geografias. Este custo pode 

ser mensurado com base no número de anos de vida perdidos e ainda por falecimentos derivados 

desta problemática. 

 

 

Consumo 
Dependênte

Consumo nocivo

(consumo diário superior a 
40 g nas mulheres e 60 g 

nos homens) 

Consumo de risco 

(consumo diário entre 20 g e 40 g nas 
mulheres e 40 g e 60 g nos homens)

Consumo de baixo risco 

( consumo diário inferior a 20 g nas mulheres e 40 g 
nos homens)

Figura 1-  Relação do consumo e a quantidade diária de álcool consumida, por tipo de consumo (Anderson, 

Gual, e Colom, 2005). g- gramas. 
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O custo social associado ao consumo de álcool no mundo  

Em 2010, o consumo de álcool era a 3ª causa de doença e morte prematura em todo o mundo, 

provocando cerca de 1,8 milhões de mortes. Como consequência deste facto, o consumo de álcool era 

responsável pela perda de 58,3 milhões de Ano de Vida Ajustado por Incapacidade (DALY) (Dias, 

2015). 

O custo social associado ao consumo de álcool na Europa  

Em 2009, o consumo anual per capita na Europa era de 12,5 litros de álcool puro, na população 

com idade superior ou igual a 15 anos, sendo por isso a região com maior consumo de álcool do mundo 

(Dias, 2015). 

O consumo de álcool, por binge drinking é responsável por diversos acontecimentos desfavoráveis 

como, 2000 homicídios, 27000 mortes acidentais, excluindo acidentes de viação e ainda por 10000 

suicídios, anuais (Dias, 2015). 

O custo social associado ao consumo de álcool em Portugal 

Em 2014, Portugal ocupava o 11º lugar no consumo de álcool entre os indivíduos com mais de 15 

anos, com um consumo de 12,9 litros per capita, por ano (Publico, 2014). Com base no inquérito 

Nacional de Saúde, de 2010, estimava-se que o consumo de álcool era de 47,3 g no género masculino 

e de 17,1 g no feminino (Gomes, 2010). 

É de salientar que as principais causas de morte em Portugal relacionam-se com o consumo 

excessivo de álcool, sendo exemplo a doença cardiovascular, acidentes rodoviários, suicídios, cirrose 

hepática, entre outras (Gomes, 2010). 

Como podemos observar pela Figura 2, em 2013 a taxa de mortes por abuso de consumo de álcool 

encontrava-se entre 0,59 e 1,28 por 100 000 habitantes. Verifica-se também que esta taxa é superior 

nos países nórdicos.  
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Figura 2- Mapa representativo da taxa de mortes por abuso de consumo de álcool (Eurostat, 2016).   

Diversos estudos indicam que nos últimos anos o consumo de álcool inicia-se cada vez mais cedo, 

sendo uma problemática crescente. Por exemplo, num estudo realizado com jovens com idades 

compreendidas entre os 13 e 18 anos, verificou-se uma tendência para o aumento do consumo de 

álcool de forma linear com a idade (Loureiro et al.,2013). Outro estudo sobre o consumo de álcool na 

adolescência concluiu que a prevalência no consumo de álcool é de 60 % nos alunos do 3º ciclo e de 

87 % nos alunos do ensino secundário, sendo os principais locais de consumo as discotecas, bares e 

festas (Lourenço et al., 2014). Num estudo com adolescentes da área do Porto, demonstrou-se que o 

consumo de álcool está associado ao grupo de amigos e que cada vez mais há alteração do padrão 

tradicional de consumo nas refeições para o contexto lúdico extra-familiar (Domingues et al., 2014). Por 

este motivo, são necessárias intervenções, com o objetivo de prevenir o consumo precoce de álcool e 

o seu uso inadequado. Contudo também é essencial que os indivíduos reconheçam as perturbações 

que o consumo de álcool causa nas suas vidas, de modo a procurem ajuda de um profissional 

competente e de forma a obterem apoio de familiares e amigos (Loureiro et al., 2013).  

Assim, verificou-se que o consumo de álcool em Portugal abrange, cada vez mais precocemente, 

grande parte da população adolescentes. Desta forma há necessidade de aconselhar e “educar” a 

população para um consumo de álcool mais uniforme, de modo a que os indivíduos não ponham a sua 

saúde, nem vida das outras pessoas em perigo.  

2.1.4. Desafios 

Tendo em conta as consequências sociais e individuais que o consumo excessivo de álcool 

acarreta, verifica-se que há uma grande necessidade de deteção adequada e antecipada do consumo 

excessivo de álcool. No entanto, há que verificar de que forma (formas de rastreio e tratamento) e onde 

(cuidados de saúde primários) é que se poderá fazer este rastreio. Sendo esta uma problemática atual 

em Portugal, as secções seguintes terão como referência o contexto vivido atualmente em Portugal.  
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2.2. Rastreio e tratamento de problemas relacionados com o consumo 

excessivo de álcool nos Cuidados de Saúde Primários  

2.2.1. Os Cuidados de Saúde Primários em Portugal  

Com base na Declaração Alma-mata, os cuidados de saúde primários (CSP) são considerados 

cuidados básicos de saúde fundamentados por tecnologias e práticas cientificamente fundamentadas 

e que são aceites na sociedade (WHO, 1978). Estes cuidados integram o sistema de saúde do país, 

numa função central e com um grande foco.  Comumente, encontram-se próximo da malha urbana e 

de locais de trabalho, sendo esta a razão pela qual são o primeiro elemento de assistência à saúde 

(WHO, 1978). Estes serviços proporcionam promoção, prevenção, diagnóstico, cura, reabilitação e 

reinserção social dos principais problemas de saúde da comunidade (WHO, 1978; Nunes et al., 2012). 

O tipo de cuidado é flexível e personalizado ao longo do tempo e da vida (Nunes et al., 2012). 

A organização dos CSP em Portugal baseia-se no sistema beverigiano do sistema nacional de 

saúde (SNS), possuindo pequenas equipas multiprofissionais e com missões específicas (Nunes et al., 

2012). O SNS assegura uma prestação de cuidados a todos os cidadãos do país através da prevenção 

da doença e promoção e vigilância da saúde.  

Os CSP têm a prestação de serviços garantida pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES). 

Estas são serviços de saúde com autonomia administrativa, e que são constituídas por várias unidades 

funcionais que integram um ou mais centros de saúde. Em cada centro de saúde componente de um 

ACES funciona, pelo menos, uma unidade de saúde familiar (USF) ou unidades de cuidados 

personalizados (UCSP) e uma unidade de cuidados na comunidade (UCC) ou serviços desta 

(República Portuguesa,2008).  

Na presente tese, as unidades importantes são as USF e as UCPS, uma vez que são nestas que 

se realizam os rastreios ao consumo excessivo de álcool. As USF abrangem uma população que 

corresponde aos utentes inscritos na mesma, tendo uma dimensão sempre superior a 4000 e inferior a 

18 000 utentes (Ministério da Saúde A, 2007). Estas possuem três modelos de desenvolvimento: A, B 

e C, que se distinguem essencialmente no grau de autonomia organizacional, modelo retributivo e 

incentivos profissionais, modelo de financiamento e estatuto jurídico (Ministério da Saúde B, 2007). 

Uma UCSP deverá possuir uma dimensão entre 4000 e 18 000 utentes (Ministério da Saúde, 2008). 

No entanto, estas possuem autonomia organizativa e técnica (República Portuguesa,2008), mas 

carecem de autonomia funcional (Ministério da Saúde A, 2007) não estando sujeitas aos mesmos 

incentivos financeiros que as USF. 

Deste modo, os médicos de família são os mais indicados para a realização de rastreios e todas as 

outras atividades que se seguem à deteção de consumo excessivo de álcool. Estes laboram nas USF 

e UCSP. Deste modo, possuem uma relação efetiva de confiança com os utentes, dão apoio a uma 

população previamente definida que o visita cerca de 4 vezes por ano e conhece as crenças de saúde 

dos seus utentes (Gomes, 2010). Além de todas estas razões, no caso de consumo excessivo de álcool, 

o médico de família pode combinar o diagnóstico e/ ou tratamento na consulta de rotina e /ou com o 

tratamento de outra patologia (Gomes, 2010). 
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2.2.2. Programas de rastreio e tratamento  

2.2.2.1. Instrumentos de rastreio 

Para que seja possível identificar os utentes que possuem problemas ligados ao álcool, PLA, é 

necessário realizar um rastreio. Este deve incidir na generalidade da população e não só nos indivíduos 

que apresentam comportamentos de risco, pois caso tal acontecesse, a identificação dos indivíduos 

com consumo excessivo de álcool ainda seria mais baixa que a atual. Existem diversos instrumentos 

para proceder a este rastreio, sendo alguns deles questionários de resposta fechada e que podem ser 

administrados como um self-report ou questionários de resposta aberta. Também existem testes 

bioquímicos. 

Existem três testes bioquímicos que podem ser realizados aos indivíduos para analisar o consumo 

de álcool, sendo eles (Anderson, Gual, e Colom, 2005): 

•  g-glutamil transferase (GGT) – é uma enzima que aumenta a sua concentração na corrente 

sanguínea, de forma variável, em resposta ao consumo de álcool. Os níveis de GGT reagem 

mesmo nos casos de baixos níveis de consumo regular, contudo só com um consumo de álcool 

excessivo e prolongado é que os níveis de GGT aumentam significativamente.   

• Transferina Deficiente em Carboidratos (TDC) – é mais eficiente a detetar consumidores 

crónicos do que consumidores de risco ou com consumo de álcool elevado. Existem algumas 

patologias que levam à ocorrência de falsos positivos, como por exemplo: variante-D genética, 

a cirrose biliar primária, o carcinoma hepatocelular entre outras patologias e os medicamentos 

utilizados para o tratamento das patologias referidas. 

• Volume Globular Médio (VGM) – este volume, aumenta com o consumo de álcool.   

• Combinações de Testes Bioquímicos – é o melhor instrumento de rastreio bioquímico, pois 

permite recolher mais informação uma vez que os instrumentos bioquímicos apresentam 

sensibilidade e especificidade baixa.  

Foi demonstrado por vários estudos que não existe nenhum marcador que possua a precisão 

necessária para o rastreio de consumo de álcool. Deste modo, pode-se afirmar que não há nenhum 

teste bioquímico suficientemente sensível para identificar o consumo crónico entre 40 g e 60 g / dia, 

uma vez que os testes têm diferentes limiares para a associação dos testes ao consumo de álcool 

(Anderson, Gual, e Colom, 2005). 

Os instrumentos que podem ser identificados como questionários estão descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Resumo dos instrumentos de rastreio que podem ser utilizados para a identificação precoce do 

consumo de álcool. 

Geralmente, dos instrumentos referidos, os dois mais utilizados são o AUDIT-C e o AUDIT, contudo 

o FAST e o CAGE também são vastamente utilizados (Anderson, Gual, e Colom, 2005), pois possuem 

boa sensibilidade e especificidade, além de serem simples de realizar.  

O questionário AUDIT-C é o elemento primário a ser utilizado dado ser mais curto e rápido de 

responder. Este possui muitas outras vantagens como o facto de ser flexível. Este inquérito foi 

Questionário Descrição 

AUDIT - Alcohol 

Use Disorders 

Identification 

Test 

Constituído por 10 questões, sendo 3 delas relacionadas com o consumo, 4 com os 

sintomas de dependência e 3 com os problemas que o consumo de álcool causa (Fonte e 

Mota- Cardoso, 2013). Este possui boas propriedades psicométricas, sendo elas a 

fiabilidade, a validade e o critério normativo (Fonte e Mota- Cardoso, 2013). A sua 

pontuação máxima é de 40 pontos (Fonte e Mota- Cardoso, 2013). Tem uma duração 

entre 2 e 4 minutos, sendo que a análise do resultado é realizada em apenas alguns 

segundos (Babor e Higgins-Biddle, 2001). 

AUDIT C 
Este questionário corresponde às três primeiras questões do questionário AUDIT 

(Anderson, Gual, e Colom, 2005). 

FAST - Fast 

Alcohol 

Secreening Test 

Possui 2 das questões referentes ao consumo e outras 2 referentes aos danos 

(Anderson, Gual, e Colom, 2005). 

CAGE - Cut, 

Annoyed, Guilty, 

Eye-opener 

Composto por 4 questões, referentes ao consumo de álcool no quotidiano. As questões 

são cotadas de 0 a 1 e uma cotação total de 2 pontos é considerada clinicamente 

significante (Ewing, 1984). 

TWEAK -

Tolerance 

Worried Eye-

Opener Amnesia 

K/Cut Down 

Este questionário é fornecido a mulheres grávidas. É composto por 5 questões, podendo 

ser administrado tanto por entrevista como self-report online ou presencial. Tem uma 

duração próxima de 2 minutos, sendo a análise das respostas realizada noutro minuto 

(Russell, 1994). 

MAST - Michigan 

Alcohol 

Screening test 

Questionário de auto- avaliação (Fonte e Mota- Cardoso, 2013). Possui 25 itens de 

resposta dicotómica (sim ou não) (Fonte e Mota- Cardoso, 2013). Tem uma duração de 

10 a 25 minutos e a pontuação máxima é de 53 pontos (Fonte e Mota- Cardoso, 2013). 

RAPS (Rapid 

Alcohol 

Problems 

Screen) 

Composto por 5 itens, havendo uma versão com apenas 4, derivado de outros 

instrumentos de rastreio. Poderá ser composto por 7 questões caso sejam acrescentadas 

uma relativamente a quantidade de consumo e outra à frequência (Cheritel, 2002). 

Teste five-shot 
Utilizado para verificar o consumo de risco. É composto por uma combinação de 2 itens 

do questionário AUDIT e 3 itens do questionário CAGE (Anderson, Gual, e Colom, 2005). 

PAT (Paddington 

alcohol test) 

Permite detetar o abuso de álcool mais precocemente, nos indivíduos que se encontram 

nas urgências. Tem a duração de 1 minuto, para os pacientes que consomem álcool. É 

composto por 3 partes: a primeira apresenta 3 questões principais, consumo, quantidade 

e frequência, de um total de 10 questões; a segunda é composta por observação de 

sinais clínicos, e a última consiste na análise da concentração de álcool no sangue 

(Touquet & Brown, 2009) 
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desenhado para os CSP, estando composto pelas definições de ICD-10 de consumo de álcool de risco 

e nocivo e sendo focado no consumo de álcool recente. Este pode ser administrado por uma via escrita 

(self-report), onde é necessário menos tempo, ou oralmente, permitindo que o utente esclareça as suas 

dúvidas referente a alguma questão e até mesmo que seja aplicado a indivíduos com pouca literacia 

(Babor e Higgins- Biddle, 2001). O questionário AUDIT é apenas fornecido caso o utente possua 8 

pontos no AUDIT- C (Moura George 2014). Para que seja realizada uma correta análise do 

questionário, é necessário cotar cada pergunta, com um valor pré-definido (ver Tabela 3). 

Tabela 3 - Cotação do questionário AUDIT, por questão (Anderson, Gual, e Colom, 2005). 

É através da soma dos valores que os profissionais de saúde conseguem identificar o tipo de 

consumo que o indivíduo possui, e decidir o rumo de cada paciente (Tabela 4). 

Tabela 4 - Relação entre a pontuação do indivíduo no inquérito AUDIT e o tipo de consumo de álcool que o 

mesmo possui (Moura George, 2014). 

2.2.2.2. Tratamento 

 Os PLA não são simples de identificar, existindo diversos instrumentos para os detetar (como 

averiguado na secção anterior, Tabela 2) e várias formas de tratamento. O tratamento depende não só 

do tipo de consumo do indivíduo, mas também da fase de tratamento ou ciclo de mudança onde o 

mesmo se encontra. Estas são identificadas como: 

 Pré-contemplação – Nesta, o utente não apresenta manifestação do problema de consumo 

de álcool e não manifesta qualquer intenção ou possibilidade de mudança (Ferreira e Moutinho, 

2013). 

 Contemplação – O utente é consciente, e compreende que tem uma doença, mas mantem a 

incerteza em relação à mudança (Ferreira e Moutinho, 2013). 

 Preparação para a ação - Nesta fase o utente desenvolve um plano de ação, juntamente com 

o profissional de saúde, onde considera a experiência passada (Ferreira e Moutinho, 2013). É 

nesta fase que existe um compromisso de mudança entre o utente e o profissional de saúde 

(Babor e Higgins-Biddle, 2001). 

 Ação – São implementadas as estratégias planeadas no ponto anterior (Ferreira e Moutinho, 

2013). O utente já reduziu o consumo, contudo a redução não é total (Babor e Higgins-Biddle, 

2001).  

Nº da questão Valor do ponto 

1– 8 [0 – 4] 

9-10 {0, 2, 4} 

Pontuação (pontos) Tipo de consumo 

Até 7 Consumo de Baixo risco 

De 8 a 15 Consumo de risco 

De 16 a 19 Consumo nocivo 

Mais de 20 Possível dependência 
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 Manutenção- Existe uma intervenção com o objetivo de consolidar as mudanças e reforçar os 

ganhos obtidos, sendo prevenidas as recaídas (Ferreira e Moutinho, 2013). O utente pode 

manter um consumo moderado ou pode ser abstinente (Babor e Higgins-Biddle, 2001).  

 

Antes de iniciar o tratamento existe uma deteção precoce (DP), que faz uso do rastreio e de posterior 

intervenção breve (IB). O rastreio faz uso dos questionários referidos na secção anterior, e é o primeiro 

passo para o tratamento e para o processo de cura e reintegração do indivíduo (Babor e Higgins-Biddle, 

2001). É através do rastreio que os médicos identificam o tipo de risco e é através destes que os 

profissionais de saúde tomam a decisão clínica, colocando ao dispor de cada utente uma intervenção 

especializada. Na Tabela 5 observa-se o procedimento a seguir após a identificação do risco de 

consumo de álcool.  

Tabela 5 - Atividades a realizar após conhecimento do tipo de consumo de álcool do indivíduo. 

Baixo risco e Risco 

O aconselhamento simples tem uma duração de 5 min (Moura George, 2014), e pode ser utilizado 

o folheto informativo, dependendo da gravidade do consumo de álcool. Este folheto é, no entanto, uma 

sensibilização no âmbito do consumo excessivo de álcool, sendo mais utilizado para o consumo de 

baixo risco (Babor e Higgins-Biddle, 2001). 

Nocivo 

As IB são ligeiramente mais intensivas que o aconselhamento simples (Moura George, 2014), sendo 

o principal objetivo identificar o PLA. Estes não tratam o individuo, apenas representam um auxilio ao 

diagnóstico, havendo uma avaliação do tratamento mais adequado a cada um (Babor e Higgins-Biddle, 

2001). Existem dois tipos de IB: 

 oportunistas - os indivíduos não procuram qualquer tipo de ajuda e os problemas destes 

indivíduos são menos graves. Estas intervenções são curtas, pouco estruturadas, com pouco 

material de suporte e fornecidas por profissionais de saúde sem especialização (Gomes, 2010); 

 especializadas - os indivíduos procuram ajuda, por esse motivo, são realizadas por 

profissionais especializados em Comportamentos Aditivo e de Dependência (CAD) (Anderson, 

Gual, e Colom 2005).  

Tipo de consumo Procedimento 

Baixo risco 
Prevenção primária - educação para a saúde 

(Anderson, Gual, e Colom, 2005) 

Risco Aconselhamento simples (Moura George, 2014) 

Nocivo 

Aconselhamento simples (Babor e Higgins-Biddle, 

2001) 

Intervenção breve (Babor e Higgins-Biddle, 2001) 

Acompanhamento (Babor e Higgins-Biddle, 2001) 

Possível dependência 
Consulta especializada, dentro ou fora da USF 

(Babor e Higgins-Biddle, 2001) 
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Estima-se, na Europa, que em cada 1000 doentes acompanhados por um clínico geral é necessário, 

em média, cerca de 1644 Euros por ano. Este valor é destinado a manter e desenvolver um programa 

de IB, representando, desta forma, um custo total de 740 milhões de Euros em toda a UE (Anderson, 

Gual, e Colom, 2005). Segundo os mesmos autores, estas intervenções têm um custo 

consideravelmente reduzido, sendo por isso uma boa forma de ajudar os utentes com consumo de 

álcool nocivo.  

Vários estudos realizados no âmbito das IB demonstraram que estas têm diversas vantagens, como 

originar ganhos em saúde, com um valor de 1960 Euros por ano, em morbilidade e morte prematura 

prevenida (Anderson, Gual, e Colom, 2005). Segundo Anderson, Gual e Colom (2005) existem vários 

benefícios, como por exemplo a diminuição do consumo de álcool, associados ao acompanhamento 

dos utentes: 

 Rastrear 385 utentes para que haja o beneficio de um utente;  

 Aconselhar 8 doentes para beneficiar de 1 doente; 

 É necessário tratar com IB 8 consumidores de álcool de risco ou nocivo para que 1 indivíduo 

reduza o consumo para o nível de baixo risco.  

É de salientar que as IB devem ser ajustadas ao ciclo de mudança do individuo e são descritas 

pelos 5 A’s, em inglês (Moura George, 2014): 

• Avaliation - Avaliar o consumo de álcool e realização de uma avaliação clínica; 

• Advice - Aconselhar para a redução do consumo de álcool para um nível de baixo risco; 

• Agree - Negociar os objetivos;  

• Assist - Assistir ao desenvolvimento de motivação, competências de autoajuda ou suportes 

necessários; 

• Assure - Assegurar apoio e repetição do aconselhamento.  

De acordo com Anderson, Gual e Colom (2005), demonstrou-se que a redução do consumo de 

álcool ocorria, tanto com uma IB de 5 minutos, como com uma avaliação de 20 minutos ou um 

aconselhamento de 15 minutos.  

Possível dependência 

Na consulta especializada fornecida aos indivíduos com possível dependência, o individuo poderá 

deslocar-se a outra unidade de saúde para iniciar o tratamento, uma vez que nem todos os CSP 

possuem este serviço (Babor e Higgins- Biddle, 2001). Nesta, o indivíduo será tratado com fármacos 

próprios para este caso.  

Deste modo, a presente tese tem como objetivo auxiliar nas fases de DP e IB, uma vez que são 

estas as etapas fulcrais para que o consumo excessivo de álcool seja atenuado.    

2.2.3. Indicadores de desempenho no âmbito da Deteção Precoce e 

Intervenção Breve  

Diferentes formações têm diferentes impactos na prestação dos profissionais formados, podendo 

este impacto ser avaliado através de indicadores de desempenho apresentados na presente secção. 
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Estes permitem que haja uma monitorização das atividades realizadas em cada unidade de saúde. 

Existem vários tipos de indicadores ligados ao setor da saúde. Os essenciais neste âmbito 

correspondem ao grupo dos indicadores determinantes para a saúde (Ministério da Saúde, 2011), no 

subgrupo comportamentais, uma vez que pretendemos diminuir as atitudes que têm repercussões no 

estado de saúde do indivíduo. Assim sendo, existem 3 indicadores que se encontram contratualizados, 

mas nem todos são utilizados em todas as USF. Os indicadores existentes são: 

 Proporção utentes com idade superior ou igual a 14 anos, com registo consumo álcool 

Este é um indicador regional e local. Representa a percentagem de utentes inseridos na base de 

dados, com uma idade igual ou superior a 14 anos, com pelo menos um registo de consumo de álcool, 

nos últimos 3 anos (ACSS A, 2015).  Em 2014, em Portugal, este indicador foi utilizado em 26 dos 55 

ACES e em 222 das 867 USF (ACSS B, 2015). 

 Proporção utentes consumo excessivo de álcool, com consulta nos últimos 3 anos 

Este indicador é regional e local.  Este representa a proporção (em percentagem) de utentes 

inscritos com idade igual ou superior a 14 anos e com o problema de “consumo excessivo de álcool", 

a quem foi realizada consulta relacionada com esse problema, nos últimos 3 anos. É de salientar que 

a expressão “consumo excessivo de álcool” inclui o consumo de álcool do nível risco, nocivo e provável 

dependência, como indicado na secção 2.1.2 (ACSS A, 2015).  Em Portugal, este indicador foi utilizado, 

em 2014, em 3 dos 55 ACES e em 99 dos 867 USF (ACSS B, 2015). 

 Proporção de utentes com "abuso crónico álcool"  

Representa a percentagem de utentes com "abuso crónico do álcool" – consumo dependente- 

identificados na população inscrita (ACSS A, 2015).   

 

Segundo a Direção Geral de Saúde (2014), existem outros indicadores, que não se encontram 

contratualizados, que monitorizam a DP e IB no consumo excessivo de álcool. Estes são: 

 Percentagem (%) de indivíduos adultos, utilizadores da consulta nos últimos 4 anos, 

rastreados para o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. 

 Percentagem (%) de indivíduos adultos utilizadores da consulta nos últimos 4 anos, rastreados 

para o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, com rastreio positivo e com critérios para 

consumo de risco ou nocivo, a quem foi oferecida uma intervenção breve. 

 Percentagem (%) de indivíduos adultos utilizadores da consulta nos últimos 4 anos, rastreados 

para o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, com rastreio positivo e com critérios para 

dependência do álcool, referenciados a consulta especializada.  

Note-se que nestes indicadores os utentes têm de possuir pelo menos 18 anos.  
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Tabela 6- Resumo das características mais relevantes dos indicadores contratualizados. 

Indicador Regionais Locais 
Contratualizados 

optativos 

Proporção utentes com idade superior 

ou igual a 14 anos, com registo consumo 

álcool 

√ √ √ 

Proporção utentes consumo excessivo 

de álcool, com consulta nos último 3 

anos 

√ √ √ 

Proporção de utentes com "abuso 

crónico álcool" 
Sem informação √ 

Pela Tabela 6, verifica-se que, dentro dos indicadores contratualizados todos eles têm carácter 

optativo, isto é, nenhum dos indicadores, neste momento, é obrigatório. Assim, concluiu-se que são 

poucos os indicadores que monitorizam o consumo de álcool, e que nem todos são utilizados, existindo 

muitas ACES e USF sem utilizar qualquer indicador existente. 

2.2.4. Desafios 

Segundo o Plano Nacional para a redução dos comportamentos aditivos e das dependências (2013), 

existem dois domínios relevantes para que haja uma maior eficiência e eficácia na qualidade da 

intervenção prestada aos utentes, reduzindo os comportamentos aditivos, causados pelo consumo de 

álcool, consumo de substâncias psíquicas ou pelo jogo e de dependência dos mesmos. Assim, este 

plano sugere uma redução da procura dos CAD, através de uma promoção da saúde e de uma 

prevenção e despersuasão para o consumo, reduzindo, deste modo, os riscos e danos do tratamento, 

permitindo a reintegração social. Recomenda também, uma redução da oferta, reduzindo a 

disponibilidade, ou seja, limitando os pontos de venda de substâncias aditivas, nomeadamente o álcool, 

e aumentando a idade mínima dos seus compradores.  

Estes planos têm várias consequências no consumo e prevenção do consumo de álcool, cuja 

finalidade é (Diretório do Álcool ,2013): 

 Reduzir a oportunidade de acesso - Minimizar o consumo de álcool em 15% até 2016 e 30% 

até 2020; 

 Aumentar a perceção do risco associado ao consumo-Os jovens devem compreender que o 

consumo de 1 ou 2 bebidas alcoólicas quase diariamente, poderá originar consequências 

desfavoráveis; 

 Prolongar a idade de início do consumo - Minorar o início do consumo de álcool em jovens com 

idade inferior ou igual 13 anos em 15% até 2016 e 30% até 2020; 

 Reduzir a morbilidade relacionada com CAD - Diminuir, por exemplo, o número de 

internamentos por cirroses hepáticas; 

 Reduzir as prevalências de consumo recente, de padrões de consumo de risco e dependência 

- Diminuir em 10% até 2026 e em 20% até 2020, tendo como itens de monitorização, os estados 

de embriaguez, o consumo binge drinking tendo como apoio os inquéritos AUDIT e CAGE. 
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 Reduzir a mortalidade relacionada com CAD. 

É evidente que estas metas terão impacto nos indicadores anteriormente descritos.  

Para que estas metas sejam alcançadas, existe uma necessidade de formação dos profissionais de 

saúde, uma vez que, segundo Anderson, Gual,e Colom (2005) os profissionais de saúde não se sentem 

preparados para aconselhar doentes com consumo excessivo de álcool e não têm muita empatia em 

relação a estes casos. Por estas razões, é possível verificar que existe uma falha a nível da formação 

dos médicos no âmbito do consumo excessivo de álcool.  

2.3. Formação de profissionais no âmbito do programa de Deteção Precoce e 

Intervenções Breves  

De forma a melhorar o desempenho dos profissionais, há que lhes fornecer diversas formações. 

Vários estudos demonstraram que a formação nos médicos trás benefícios na identificação do 

consumidor de álcool (referidos na secção desafios). Segundo o Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2013) existe diversas formações, maioritariamente 

dirigidas a profissionais de saúde e a estudantes, com o intuito de os capacitar para prestar o apoio 

necessário aos utentes. Do leque de formações propostas pelo Plano de formação em CAD, as que 

mais se adequam ao consumo de álcool estão indicas na Figura 3. 
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Figura 3 - Leque de formações destinadas aos profissionais de saúde e estudantes desta área, no âmbito do 

CAD (EMPECO ,2015). 

2.4. Motivação e Objetivos 

Ao longo dos últimos anos, têm sido realizados muitos estudos com o intuito de compreender o 

porquê de os profissionais de saúde não utilizarem os meios de rastreio para identificação e prevenção 

do consumo em excesso de álcool. Estes estudos foram realizados a indivíduos com diferentes faixas 

etárias e em regiões geográficas distintas.  

As conclusões que todos estes estudos apontam é a falta de tempo nas consultas de rotina, a 

sobrecarga de trabalho, o facto de os profissionais julgarem que é impossível intervir sobre estes 

indivíduos e o receio, por parte do médico, de destruir a relação que possui com o seu paciente (Dias, 

2015; Gomes, 2010). Estas conclusões levam a que o médico considere que a consulta ficará 

frustrante, pois não terá a devida atenção por parte do utente, desmotivando-os. A falta de formação 

ou treino, foi outro fator apontado, levando também à desmotivação do médico e à dificuldade em 

realizar o diagnóstico. Por fim, os médicos consideraram que não possuem qualquer incentivo para a 

realização de intervenções de rastreio (Dias, 2015; Gomes, 2010). 

Formação no âmbito da abordagem aos Problemas ligados ao álcool (f1)

• Constituida por 2 vertentes, uma de sensibilização e outra de formação, com o objetivo de sensibilizar
para os PLA nos CSP , para a prevenção, assim como fornecer treino de competências.

Formação em Intervenções Preventivas em CAD ( f2 )

• O objetivo é compreender a interação e influência dos fatores de risco e dos fatores de proteção, de
forma a aumentar o conhecimento e competências para lidar com indivíduos com risco associado ao
consumo de subtâncias psicoativas.

Formação no âmbito da abordagem a mulheres grávidas e puérperas com CAD (f3)

• O objetivo é fornecer aos profissionais de saúde dos cuidados primários a capacidade para informar e
sensibilizar as mulheres em estado de gestação, para os impactos que os comportamentos aditivos
podem ter no desenvolvimento fetal.

Formação na abordagem a crianças e jovens em risco inseridos em famílias com CAD (f4)

• Idêntica à anterior, mas direcionada para as crianças e jovens inseridos em famílias com CAD.

Formação no âmbito do envelhecimento na problemática dos CAD (f5)

• Tem o mesmo objetivo que as duas anteriores, mas é dirigida a adultos com mais de 65 anos.

Formação em Intervenções Breves e entrevista motivacional (f6)

• Tem como objetivo aumentar a capacidade dos profissionais para identificar os casos de CAD e para o
desenvolvimento de intervenções breves.

Instrumentos de Rastreio (f7)

• O objetivo desta formação é aumentar o conhecimento sobre os instrumentos de rastreio, para tal será
dado apoio nas competências operacionais para a aplicação dos instrumentos, avaliação e interação.

Formação no âmbito da articulação interinstitucional entre unidades prestadoras de cuidados de
saúde (f8)

• Pretende-se aumentar a adequação da intervenção a cada utente, através da capacitação dos
profissionais com competências e conhecimentos na rede de referenciação, na aplicação de rastreios e
ainda na avaliação e intervenção.
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Foi também demonstrado que muitas das razões identificadas pelos médicos não se encontram 

fundamentadas. Por exemplo, muitos médicos afirmam que a realização de rastreios não necessita 

mais de 2 a 4 minutos (Babor e Higgins-Biddle, 2001). É de salientar que, normalmente, os doentes 

com consumo nocivo de álcool não recusam nem resistem aos rastreios e IB (Babor e Higgins-Biddle 

2001), o que não está de encontro com o receio dos médicos com os utentes entrarem em conflito com 

estes. Por outro lado, um grande problema posto pelos médicos é a falta de formação, apesar de existir 

uma grande variedade de oferta formativa sobre os PLA (Babor e Higgins-Biddle, 2001).  

Tendo em vista perceber a relevância de uma formação adequada no âmbito do programa de DP e 

IB, foi realizado o projeto BISTAIRS (Dias, 2015).  Este foi realizado em janeiro de 2012 até abril de 

2015, teve como objetivo aumentar a implementação de rastreios e IB. Para que os objetivos fossem 

alcançados houve entrevistas semiestruturadas e análise dos conteúdos, sendo que os profissionais 

de saúde foram selecionados com base na experiência em PLA. O grupo foi dividido em dois, sendo 

dada formação a uma das partes do grupo. Ambos os grupos preencheram dois inquéritos, realizados 

em dois momentos distintos, onde o primeiro inquérito correspondia às variáveis sociodemográficas, 

profissionais, competências em alcoologia, experiência profissional e ainda à resposta do questionário 

SAAPPQ (Short Attitudes and Alcohol Problems Perception Questionnaire )- questionário que mede as 

atitudes pré-formação. O segundo período consistia no preenchimento dos elementos correspondentes 

às variáveis relacionadas com a formação e novamente ao questionário SAAPPQ - que iria medir as 

atitudes pós-formação. Note-se que o questionário SAAPPQ apenas foi fornecido ao grupo ao qual foi 

fornecida formação. Numa avaliação inicial, constatou-se que 76 % dos médicos nunca participaram 

em formação sobre PLA, e 92 % dos médicos que já participaram consideram-na muito importante. 

Também se verificou que 86 % dos médicos reconhecem que há falta de formação e até os que já 

tiveram alguma formação neste âmbito, julgam que necessitam de melhor formação (95 % dos médicos 

com formação). Por outro lado, também consideram que a formação que tiveram anteriormente foi útil, 

mas não suficiente (90 % dos médicos com formação). As conclusões (positivas) deste estudo podem 

ser observadas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Resultados obtidos antes e depois da formação aos médicos, e respetiva ligação às dificuldades 

sentidas (Dias, 2015). 

Dificuldade sentida 

População de 

médicos com a 

dificuldade (%) antes 

da formação 

Dificuldade sentida está 

ligada com 

A formação 

melhorou 

Falta de formação 80 Adequação Adequação 

Consulta frustrante 55 
Motivação e satisfação e 

autoestima 
Adequação 

Falta de tempo 52 Adequação Satisfação 

Falta de incentivo 52 
Adequação, legitimidade e 

autoestima 
Motivação 

Dificuldade em realizar 

o diagnóstico 
32 Adequação e autoestima Autoestima 
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Verificou-se que, sem margem de dúvida, a dificuldade que é mais identificada pelo médico é a falta 

de formação. A formação melhorou a adequação, para os médicos que indicaram como dificuldade a 

falta de formação, sem dificuldade em realizar o diagnóstico nem falta de tempo. Já os que tinham 

como dificuldade o facto de a consulta ser frustrante melhorou a adequação enquanto que a satisfação 

se manteve. Houve também uma melhoria na adequação para identificou como dificuldade a falta de 

incentivo.  

O PHEPA (Gomes, 2010) tem como objetivo a integração das intervenções ligadas ao consumo de 

bebidas alcoólicas nos CSP. Este projeto demonstrou mais uma vez que os problemas sentidos pelos 

médicos são as identificadas anteriormente (Tabela 7). Este projeto reforça a importância dos médicos 

de família na identificação e intervenção de indivíduos com consumo excessivo de álcool. Foram 

identificadas 3 estratégias de prevenção, sendo elas: a redução da utilização inadvertida duma 

substância, redução do consumo nocivo e de dependência e por fim manter o individuo abstinente a 

longo prazo e reinseri-lo na sociedade. Neste projeto, parte dos utentes foram abordados de forma 

usual (grupo controlo) e outra parte foi sujeita a IB (grupo experimental). Concluiu-se que os médicos 

do grupo experimental se encontravam recetivos a esta abordagem, visto não possuírem competências 

a este nível, tendo deste modo mais dificuldade em realizar o diagnóstico.  

Concluindo, além dos problemas identificados anteriormente, foram detetadas diversas barreiras a 

vários níveis. A nível dos utentes, estes encontram-se menos motivados para o tratamento e são 

incapazes de reconhecer o problema desvalorizando as intervenções (Dias, 2015). Nas organizações, 

neste caso os centros de saúde, há ainda uma resistência à implementação de DP e IB, não sendo 

prioridade dentro das mesmas (Dias, 2015). Já quanto aos profissionais, estes possuem uma lacuna 

na formação, levando a que os mesmos desmotivem e não possuam autoconfiança na realização dos 

diagnósticos, acompanhado com a grande quantidade de trabalho, que limita o seu tempo para a 

identificação deste problema (Dias, 2015). A todos estes impedimentos juntam-se a falta de recursos, 

por exemplo, humanos e financeiros e a ausência de reuniões regulares de modo a que os médicos 

possam discutir casos clínicos (Dias, 2015). Neste contexto, fica clara a necessidade de uma formação 

adequada, sendo neste contexto que surge a presente dissertação onde será desenvolvido um modelo 

de apoio a esta formação.  Assim, a presente dissertação tem como objetivo a construção de um modelo 

que apoie o planeamento da formação dos profissionais de saúde que estão envolvidos no programa 

de deteção precoce e intervenções breves para a redução do consumo de álcool.  
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3. Revisão Bibliográfica 

Tendo como ponto de partida o problema relacionado com o planeamento da formação de 

profissionais de saúde no âmbito do consumo excessivo de álcool, procedeu-se à avaliação sobre o 

estado da arte na área, tendo em vista identificar que metodologias e abordagens têm sido utilizadas 

para resolver problemas similares e que possam ser aplicadas ao problema referido.  

Esta revisão bibliográfica teve por base uma pesquisa nos motores de busca Google scholar, 

HelioBLAST, pubmed, sciencedirect, entre outras, sendo utilizadas diversas combinações das 

seguintes palavras chaves (em português e inglês): formação, planeamento, recursos, recursos 

humanos, saúde, programação matemática, portfólios, simulação e modelos de otimização.  

Com base na revisão realizada, pode-se concluir que as metodologias que têm sido mais utilizadas 

tendo em vista planear a formação de recursos humanos (RH) em vários setores (não só no setor da 

saúde) são os seguintes: modelos de simulação, modelos de programação matemática, sistemas 

dinâmicos e modelos de priorização de portfólios. Verificou-se que o planeamento da formação de RH 

na saúde ainda é pouco explorada na literatura. Existem alguns estudos que contemplam esta temática, 

contudo, dada a relevância do tema em causa, é fundamental explorar mais esta questão. 

Deste modo, inicia-se este capítulo com a identificação das aplicações em diversas áreas, à exceção 

da saúde, com a enumeração e explicação das metodologias que podem ser utilizadas. De seguida, 

cinge-se a revisão apenas ao setor da saúde e analisa-se os estudos que foram realizados no âmbito 

do planeamento de recursos em saúde em geral, e da formação de RH em particular.  

3.1. Métodos para apoio ao planeamento da formação de recursos humanos  

O planeamento da formação tem sido vastamente estudado nas mais diversas áreas, como no setor 

industrial e agrícola. Muitos dos estudos realizados prendem-se com a alocação de pessoas a 

programas de treinos/ formações. No entanto, no dia-a-dia das nossas organizações, esta tarefa é 

normalmente realizada pelo gerente de recursos humanos. Este é responsável por garantir que as 

pessoas disponíveis são alocadas nos lugares e períodos corretos, assegurando uma boa prestação 

de serviços ou produtos (Khoong, 1996).  

No entanto, de modo a que o mundo real seja reproduzido, devem-se utilizar soluções de pesquisa 

de operações, os quais permitem traduzir os problemas reais em modelos matemáticos, de forma a 

serem analisados e otimizados, criando soluções credíveis de forma mais eficiente. Estas soluções 

podem ser utilizadas em diversas áreas, como problemas de logística e escalonamento em indústrias, 

em diversos setores de atividade, como por exemplo, o setor da saúde e da aviação (Ballard et al., 

2015). 

Segundo Cipriano et al. (2008), o planeamento do horário ou das tarefas dos trabalhadores é 

extremamente importante para estimar os níveis de carga horária dos RH, as dotações orçamentais e 

os prazos delineados, de modo a completar os planos de forma mais económica e eficiente possível.   

Na visão de Khoong (1996), existem diversas perspetivas de planeamento de RH, como por 

exemplo:  
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 Estabelecimento de requerimentos para o plano – necessidade de planeamento de RH com 

um horizonte temporal alargado, devido a cargas de trabalho e ao crescimento da empresa. 

Requer previsão tendo em conta a literatura; 

 Plano de progressão da carreira – planeamento da evolução dos RH em diferentes categorias 

profissionais, sendo necessário as taxas de progressão para cada combinação de idades; 

 Plano de movimento de funcionários – conjunto de vários movimentos de RH, como 

recrutamento, promoção e reforma, com um horizonte de muitos anos, indo do estado atual até 

às metas definidas para os funcionários. Estes deslocam-se de acordo com a hierarquia;  

 Transferência de pessoal – planeamento da distribuição de novos funcionários pelas diferentes 

unidades e da rotação de trabalho entre as unidades, para o pessoal já em serviço; 

 Posting projection – determina, para cada indivíduo, a lista de tarefas que este pode realizar;   

 Planos de sucessão – determina para cada posto, a lista de potenciais sucessores; 

 Planos de recrutamento, retenção, promoção e treino – suporta os planos de RH.  

Qualquer um dos problemas de planeamento referidos a cima representa problemas de 

planeamento e alocação de recursos, nestes casos, de recursos humanos. Na presente tese, o 

problema em causa é referente a planos de formação no caso específico do setor da saúde, sendo 

também este um problema de alocação de recursos, neste caso, de alocação de formações a recursos 

humanos na saúde (médicos e enfermeiros). A estas perspetivas de planeamento é possível aplicar 

três grandes metodologias para a alocação de recursos: modelos de simulação computacional, 

modelos de programação matemática e sistemas dinâmicos (Wang, 2005). 

3.1.1. Modelos de simulação 

Os modelos de simulação conseguem aproximar as operações de um sistema ao mundo real, 

baseando-se em relações matemáticas e lógicas (Wang, 2005). Estes modelos não podem ser 

resolvidos analiticamente e poderão ser de três tipos, sendo eles:  

 Dinâmicos, isto é, com evolução no tempo; 

 Estocásticos ou determinísticos, ou seja, poderão depender parâmetros com incerteza 

associada ou não, respetivamente; 

 Discretos ou contínuos, ou seja, pode variar discretamente em pontos do tempo ou 

continuamente no tempo, respetivamente. 

Existem diversas aplicações deste tipo de modelos, como por exemplo no tratamento de problemas 

de gestão estratégica, tanto no desenvolvimento de softwares como em melhorias de processos 

(Kellner, et al., 1999).  No contexto militar, foi realizado um modelo de simulação determinística, para a 

US Air Force, que compreende diversos modelos de formação de pré-comissionamento, graduação, 

formação de pilotos, treino avançado dos mesmos e ainda de estimativa de custos, para um horizonte 

de 20 anos. Estes modelos tiveram em conta as características que eram pretendidas, como por 

exemplo, anos e categoria de piloto. Assim, é possível simular o fluxo de pilotos nos vários passos de 

treino e o número de pilotos formados anualmente (Wang, 2005). Desta forma, verificou-se que este 

tipo de modelos é útil para se obter uma estimativa de quantos profissionais são necessários formar de 
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modo a que se atinja um dado objetivo, caraterística que também é pretendido com a presente 

dissertação.  

Apesar destes modelos serem muito úteis para replicar o mundo real, são time-consuming e caros 

a nível monetário. Também são modelos que necessitam de dados com um nível de detalhe elevado. 

Além disso, caso as simulações sejam estocásticas, é necessária uma análise de dados estatísticos 

dos outputs. Assim sendo, pode-se afirmar que os modelos de simulação são extremamente úteis 

quando se pretende responder a problemas onde o objetivo é conhecer a causa do mesmo- What if 

analysis, como por exemplo analisar como o sistema se comporta em diferentes circunstâncias. (Wang, 

2005). Deste modo, este tipo de modelos não é o mais adequado quando se pretende saber qual a 

composição ótima do sistema (fator pretendido pela presente tese).  

3.1.2. Modelos de programação matemática 

Os modelos normativos também têm sido amplamente utilizados tendo em vista o planeamento e 

alocação de recursos em diversos setores, e em particular, tendo em vista o planeamento da formação 

de recursos humanos nas mais diversas áreas. Estes modelos envolvem um conjunto de relações 

matemáticas que correspondem a alguns relacionamentos banais do mundo real (Williams, 2013).  Para 

tal, é necessário utilizar modelos matemáticos que poderão ser: programação linear (PL), programação 

inteira (PI), programação por multiobjectivos (PM) ou ainda por programação dinâmica (PD).  

No caso da PL, a solução é encontrada a partir da otimização de uma função objetivo e restrições 

lineares. Este tipo de programação é utilizado, normalmente, quando se pretende minimizar os custos 

totais de uma organização, no recrutamento de pessoal (Wang, 2005). Um exemplo de PL é um sistema 

trabalhadores de duas frentes para a Royal Air Force do Reino Unido (Wang, 2005). Este modelo foi 

elaborado para auxiliar o planeamento de trabalhadores de acordo com as políticas de promoção e de 

recrutamento. 

A PI é idêntica à PL, contudo as variáveis de decisão são inteiras, não podendo tomar valores 

contínuos como acontece na PL. 

 A PM é uma variação da PL, onde se pretende resolver um problema com múltiplos objetivos, que, 

muitas vezes, podem ser conflituosos entre si. O escritório do secretário assistente da defesa, dos EUA 

(Estados Unidos da América), baseia a avaliação anual do fornecimento costeiro e de recrutas, de 

forma a atingir os níveis de pessoas e requisitos, para todos os voluntários da força armada utilizando 

PM (Wang, 2005).  

Por fim, a PD centra-se em problemas de múltiplas decisões onde é necessário tomar uma série de 

decisões para cada um dos estados, de modo a que se chegue a uma decisão ótima. Este tipo de 

modelo matemático é usado em problemas mais complexos, onde é necessário decompô-los em 

problemas menores. Assim, é atingida uma solução ótima para cada um dos problemas por 

programação linear, programação de inteiros ou por cálculo clássico (Wang, 2005). Um exemplo deste 

tipo de programação são as forças Canadianas que utilizam um modelo de escalonamento de pessoas 



24 
  

nos treinos, em diferentes períodos e com um número de formandos iniciais distinto, de forma a atingir 

custos operacionais mínimos (Wang, 2005). 

Para além dos principais tipos de programação matemática anteriormente referidos, ainda existem 

modelos de programação linear inteira mista. Estes englobam variáveis continuas e inteiras. Um 

exemplo deste modelo é o estudo realizado por Wishon (2015) no Reino Unido. Neste os produtores 

de vegetais e frutas têm de decidir o número de funcionários, estrangeiros não imigrantes a contratar, 

alguns meses antes de iniciarem a campanha de produção. Uma vez que o produtor possui 

conhecimento muito limitado em relação à produção que decorre, é necessário realizar um modelo de 

mixed integer programming (modelo com variáveis inteiras e contínuas), que desenvolve um plano 

tático de forma a determinar o número ótimo de trabalhadores, com base num conjunto de critérios, de 

forma a atingir os objetivos. Estes objetivos tanto poderão ser de maximização da produtividade 

regional, de maximização do lucro regional, ou de minimização da perda de trabalhadores regionais. 

Este modelo deverá ter em conta o crescimento laboral e os custos dos componentes.  A maioria dos 

modelos, para este tipo de problemática, são determinísticos, podendo ser reformulados em modelos 

estocásticos, de forma a contabilizar a imprevisibilidade e expansão futura do mercado nos resultados 

dos modelos. 

Outro estudo relevante refere-se ao estudo desenvolvido tendo em vista a alocação de recursos 

humanos em projetos de tecnologias de informação – trata-se de um problema de alocação de RH, tal 

como o problema em estudo no âmbito desta tese. Para estes projetos, é necessário que os diferentes 

perfis e aptidões se enquadrem no projeto. Muitas vezes, a alocação de recursos humanos é realizada 

manualmente, com recurso a uma ferramenta que cria cronogramas. Este tipo de escalonamentos é 

dispendioso e menos fiável que os realizados automaticamente.  O modelo tem como objetivo a 

minimização de custos e de tempo, podendo existir situações dirigidas apenas a um projeto e outra 

para vários problemas em simultâneo.  Nestas abordagens ficou claro que a automatização e a 

otimização de alocação de recursos faz com que os riscos dos projetos sejam minimizados, além de 

reduzirem os gastos monetários e de tempo (Filho e Gomes 2014). Assim, pode-se verificar que esta 

metodologia é semelhante ao que se pretende com a presente tese – alocação de RH em formações 

que podem ser simultâneas ou não.  

Os modelos de PL são extremamente úteis para o planeamento a curto, médio e longo prazo.  No 

planeamento a curto prazo (planeamento operacional), o modelo responderá a uma questão simples, 

abordando a nível individual os recursos e o paciente (Hulshof et al.,2011), apesar do facto de o período 

em análise ser diário ou semanal pode constituir um problema (Wang 2005). Já no planeamento de 

médio (planeamento tático) e longo prazo (planeamento estratégico), o tipo de programação é muito 

eficaz, sendo que, a médio prazo o modelo é mais simples que o modelo para o longo prazo (Wang 

2005). Neste último, os modelos são mais precisos (Wang 2005). O planeamento tem em conta a 

missão da organização com base na agregação de informação e previsão (Hulshof et al.,2011).  

Os modelos de programação matemática muitas vezes levam a ligações complexas e que acabam 

por ser fáceis de analisar (Williams, 2013). Estas características também são observadas na 

programação com inteiros, contudo, estas têm sido alvo de pouca atenção pois não há muita 
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sofisticação nesta metodologia (Williams 2013). Contudo, estes tipos de modelos possuem algumas 

limitações. A PL e PI resolvem problemas de decisões para projetos únicos de modo a que as variáveis 

sejam determinadas com base numa função objetivo.  Já na PM existem múltiplas abordagens como: 

a obtenção de uma solução ótima (weighting methods)(Santibánez et al., 2009) ou obtenção de 

múltiplas soluções -abordagens de objetivos( Oddoye et al., 2007). Assim, a definição de pesos ou de 

priorização de objetivos poderá ser critica. Os pesos definidos e a sua priorização são subjetivos e a 

solução final poderá ser sensível aos mesmos. Quanto à PD, é necessária muita prática, de modo a 

que o problema seja “dividido” da forma mais correta e traduzido em formalismos matemáticos (Wang, 

2005). 

3.1.3. Modelos dinâmicos  

Os modelos dinâmicos são abordagens abrangentes aos comportamentos complexos de sistemas 

dinâmicos. Estes modelos têm como base o evento (transmissão de informação entre objetos) e o 

estado dos objetos.  São úteis para a análise de estruturas e interações em feedback loops e time 

delays entre as ações e os efeitos.  Poderão ser utilizadas duas ferramentas de sistemas dinâmicos:  

 Causal loop diagrams - detém, a nível qualitativo, as estruturas e interações de feedback loops 

com auxílio de variáveis causa-efeito; 

 Stock and flow - analisa o comportamento do sistema dinâmico a nível quantitativo. O stock 

corresponde aos estados do sistema e o flow descreve os taxas de variação do stock (Wang 

2005). 

Um exemplo da utilização deste tipo de modelos é o modelo utilizado pelo exercito de aviação para 

empregar os pilotos Black Hawk. Este modelo prevê o número de pilotos em cada estado do treino e 

de emprego, e os requisitos de número de horas de voo e de instrutor de voo (Wang 2005).  Este 

exemplo vai um pouco de encontro à presente dissertação, que pretende identificar o número de 

profissionais que devem ser formados num dado ano. 

Os modelos de simulação dinâmica descrevem modelos qualitativos e quantitativos para a 

construção de feedback loops e comportamentos causa-efeito, podendo esta ser uma desvantagem 

visto não haver um processo formal para tal. Além disto, é necessário a utilização de soft variables 

(como a moral, satisfação, motivação), que são difíceis de quantificar.  

3.1.4. Modelos de priorização de portfólios 

A teoria da priorização de portfólios foi postulada por Markowitz, e sugere que a integração desta 

teoria no planeamento das empresas é valiosa e pragmática. A partir desta análise, é possível alcançar-

se posições mais eficientes, tanto no presente como no futuro do projeto, e ainda a identificação de 

quais os projetos desejados para o futuro (Turnbull, 1990). 

Segundo Turnbull (1990), o conceito portfólio incide na interdependência entre as decisões de 

gestão e permite que a empresa atinja os objetivos a longo prazo. Note-se que é necessária uma 

correta” alocação dos recursos da empresa, de modo a que haja uma combinação ótima entre as 

operações, sendo possível maximizar os retornos a longo prazo. Deste modo, a análise de portfólios 
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permite a escolha de um projeto ou de um conjunto de projetos, tendo em conta um conjunto de 

restrições, como por exemplo: orçamentais, recursos ou tempo. Esta teoria pode ser aplicada em 

diversas áreas, nomeadamente para o planeamento estratégico de produção, planeamento de 

segmentação do mercado/clientes e decisões a nível do supplier/ development. 

Para esta metodologia é necessário a medição do benefício dos portfólios. Este poderá ser medido 

pelo Expected return, pelo risco de aceitar o portfólio ou pelo risco futuro associado ao facto de aceitar 

o portfólio.  

De forma simples, esta metodologia segue os seguintes passos: 

1. Estruturar o problema e o modelo do valor do benefício, isto é, definição dos projetos 

disponíveis e dos objetivos a considerar; 

2. Definir o benefício de cada projeto para cada objetivo (designado também por critério); 

3. Avaliar a performance para cada critério; 

4. Fornecer pesos aos benefícios de cada critério; 

5. Calcular o benefício de cada projeto através do modelo aditivo; 

6. Calcular o custo dos projetos; 

7. Utilização da técnica de programação quadrática.  

A partir de técnicas de programação quadrática é obtida uma curva-fronteira de eficiência. Esta 

curva serve para identificar os portfólios convexamente eficientes, isto é, aqueles que possuem o 

melhor rácio benefício-custo. A fronteira de eficiência representa assim os projetos que podem gerar 

mais valor para cada nível de investimento (Lourenço, Bana e Costa 2015). Note-se que quando 

falamos em priorização de portfólios, o objetivo é maximizar o benefício tendo em conta o orçamento 

disponível.  

A priorização permite que se obtenha todos os portfólios convexamente eficientes, através da 

escolha iterativa do projeto com maior rácio benefício/custo. Contudo, não permite portfólios que 

estejam fora da fronteira de eficiência. Deste modo, teríamos de ver qual o orçamento que possuíamos 

e qual o portfolio que poderíamos utilizar de modo a utilizar o orçamento na totalidade, não existindo 

assim uma maximização do benefício (Lourenço, Bana e Costa 2015). 

Ansoff e Leontiades (1976) construíram um modelo, com base na teoria de priorização de portfólios, 

para a definição dos recursos necessários para a empresa de modo a implementar os planos de 

marketing. Este é um modelo de planeamento estratégico, que utiliza tanto as áreas de estratégia do 

negócio como os recursos dessas mesmas áreas.  A análise de portfólio é feita por priorização de cada 

área de estratégia do negócio num diagrama com duas dimensões: profitability (alto, medio, baixo, 

perda) e posição no ciclo de vida (emergente, crescimento, maturidade, declínio). Este diagrama é 

dividido em quadrantes, representando a característica do cash- flow: invest, “milk”, improve e divest. 

As decisões de gestão e de portfólio são feitas com base na análise do portfólio na posição inicial, 

projeto futuro e projetos futuros desejados. Esta forma de planeamento estratégico é global e 

compreensiva. Apesar do exemplo referido a cima não dizer respeito ao planeamento da formação, 

permite verificar em que medida esta metodologia poderá ser utilizada para apoio ao planeamento 
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estratégico, sendo este o planeamento em análise no âmbito da presente tese. Também poderá haver 

otimização de portfólios onde se determina o portfólio caracterizado pelo máximo de benefício, tendo 

em conta o orçamento disponível. Este, permite a obtenção de dois tipos de portfólios eficientes (não 

sendo exclusivamente os que se encontram na curva de portfólios convexamente eficientes como 

acontece no caso da priorização) maximizando o benefício do portfólio. Neste tipo de abordagens 

existem restrições do tipo: um projeto tem de ser feito, ou se um for feito o outro não poderá ser 

realizado. 

Existem diversos softwares que são capazes de realizar este tipo de metodologias: o Equity, que 

apenas resolve questões de priorização; o Expert Choice, o qual resolve problemas de otimização; e 

ainda o Logical decision portfolio e o PROBE, que resolvem problemas de ambas as metodologias, isto 

é, pode realizar-se tanto otimizações como priorizações (Lourenço, Bana e Costa 2015). 

Este método tem a capacidade de integrar diversos fatores, que a maior parte das vezes não são 

consideradas, como o risco relativamente a um dado projeto. No entanto, este tipo de modelo utiliza o 

modelo aditivo para calcular o benefício total do portfólio, não sendo por isso uma abordagem válida 

para a presente tese – no caso da presente tese, o benefício de duas formações não corresponde 

necessariamente à soma dos benefícios individuais, isto porque podem existir sinergias e pontos 

comuns entre formações diferentes.  

Após a revisão das diferentes metodologias, fica claro que os modelos de programação matemática 

têm grande potencial de aplicação para apoio ao planeamento de formações no setor da saúde uma 

vez que esta é a metodologia mais versátil, fácil de analisar e é possível analisar facilmente a incerteza 

associada a cada parâmetro, através de uma análise de sensibilidade.  

3.2. Métodos para apoio ao planeamento da formação recursos humanos no 

setor da saúde 

O planeamento da formação de RH na área da saúde permite identificar o número necessário de 

profissionais de saúde especializados, as principais estratégias, os objetivos, os processos e as 

competências, de forma a atingir a visão e missão da organização em questão (Ballard et al., 2015). 

No entanto, ao nível da saúde, a grande maioria dos estudos dedicados ao planeamento de recursos 

(sejam materiais ou humanos) que existe, foca-se no âmbito do escalonamento dos blocos operatórios, 

sendo os estudos a nível de planeamento de formação dos profissionais de saúde muito escassos. 

Exemplo recente de estudo focado no escalonamento de blocos operatórios é um programa linear com 

a criação de blocos de horário automáticos que satisfazem as necessidades dos profissionais e dos 

serviços. Este mesmo modelo poderá ser aplicado a esquemas de rotação pediátrica; programação 

cirúrgica; alocação de enfermeiros e ainda para a calendarização de infusões de quimioterapia aos 

pacientes (Pozeht et al., 2015). É de salientar que, numa dada unidade, é muito complicado que todos 

os funcionários tenham as competências necessárias para a criação de um horário (Ballard et al., 2015). 

Quando o horário/ escalonamento é produzido manualmente acarreta diversos problemas aos 

funcionários que os realizam, nomeadamente: ser time consuming, propenso a erros, pouca satisfação 

dos restantes funcionários. O escalonamento das atividades/horários nos diferentes departamentos 
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hospitalares é complicado dado os fatores distintivos entre estes. Dependendo do tipo de cuidados, o 

escalonamento dos profissionais de saúde será diferente, visto ser necessário ter em conta alguns 

fatores como a afluência dos pacientes ou a gravidade dos pacientes (Kaplan et al., 2015). 

De facto, como se pode concluir pela revisão de estudos apresentada na secção 3.1, os modelos 

de programação matemática têm sido amplamente utilizados tendo em vista planear a formação de RH 

nos mais variados setores. No entanto, a literatura dedicada ao desenvolvimento deste tipo de modelos 

para apoio ao planeamento da formação de RH no setor da saúde é ainda escassa. Em particular, o 

único estudo identificado nesta área refere-se ao estudo de Ballard et al. (2015). Neste estudo, a 

Universidade de Michigan, apresentou um problema a nível do planeamento das formações para o 

transplante cardiotoráxico. No caso em concreto, existe uma elevada incerteza relativamente ao 

número de transplantes necessários, uma vez que grande parte deles aparecem em casos de 

emergência, bem como ao número de profissionais com formação para tal procedimento. De modo a 

colmatar este problema, foi criado um modelo de simulação que permitiu identificar o volume 

institucional para transplantes deste tipo, assim como a capacidade de formação. Foi necessário a 

utilização de dados históricos para que fosse possível simular o número e altura de transplantes que 

poderão decorrer num determinado período de tempo (2 anos). Deste modo, foi possível simular 10000 

anos de residentes, utilizando diversos horários e um número total de transplantes anuais diferentes. 

Este modelo permitiu concluir que, para treinar 4 residentes utilizando horários compatíveis com 

situações de emergência, seriam necessários cerca de 90 casos, o que se encontra acima do esperado 

(Chung et al., 2015). É de salientar que não existe informações sobre se é realizada análise de 

sensibilidade aos parâmetros que possuem mais incerteza.  

No entanto, enquanto este estudo se dedica ao planeamento da formação dirigida a RH na saúde, 

existem outros estudos focados no planeamento da formação de futuros médicos e enfermeiro. Por 

exemplo, no Canadá, foi construído um modelo de programação linear, para auxiliar o planeamento 

hierárquico, onde se pretendia atingir o número ótimo de enfermeiros a formar, recrutar e promover a 

gestor. Este possui um horizonte temporal de 20 anos e o objetivo é alcançar os vários níveis de 

especialização. É constituído por uma interface fácil de usar e adequado a análise What-if. As razões 

apontadas para ter sido utilizado PL foram: transparência, facilidade na obtenção da solução ótima e 

na modificação de forma a realizar diferentes cenários - análise What-if (Lavieri, & Puterman, 2009). 

Outro estudo dentro do âmbito anterior, corresponde ao desenvolvimento de um modelo de 

planeamento estratégico de RH na saúde. Este possui um horizonte temporal infinito devido à incerteza 

associada à procura do serviço. O objetivo deste modelo é a otimização dos processos de formação, 

promoção e recrutamento. Neste concluiu-se que não são necessários horizontes muito grandes para 

que se obtenha a combinação ótima de profissionais de saúde (Hu, et al.,2015). 

De qualquer forma, se analisarmos também os estudos dedicados ao planeamento de recursos em 

saúde em geral, e não nos cingirmos apenas ao planeamento da formação (que não é mais do que o 

planeamento de RH), existem de facto vários modelos de programação matemática desenvolvida para 

o efeito. Em particular, o planeamento dos recursos no setor da saúde tem como base algumas técnicas 

de modelação, como os modelos de programação matemática, os quais podem ser utilizados no 
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dimensionamento da capacidade para os serviços tendo em conta os níveis de utilização. Os modelos 

de programação matemática por multiobjectivo têm sido amplamente utilizados para a alocação de 

recursos escassos, permitindo a otimização dos mesmos. Quando se planeia como alocar recursos 

nas instalações de saúde é essencial que se analisem quais os objetivos a atingir e que se considere 

a disponibilidade de recursos (podendo existir recursos limitados). Neste contexto, Rifai e Pecenka 

(1990), desenvolveram um modelo de programação matemática que tem em conta vários fatores como 

o número de médicos, enfermeiros, técnicos e os custos fixos e variáveis da organização e que permite 

planear a admissão de pacientes, aquisição de alta hospitalar, duração de estadia, número de 

procedimentos, entre outros; e melhorar a qualidade do serviço prestado. Assim, o plano estratégico 

tinha como objetivo minimizar os custos, mantendo a qualidade do serviço.   

A título de exemplo, os modelos de programação matemática também poderão ser utilizados para 

a análise do trajeto dos pacientes nos diversos serviços da unidade de saúde. Alguns exemplos da 

modelação matemática, são a previsão das urgências e a ocupação de camas nos hospitais 

(Healthknowledge 2016). A programação multiobjectivo foi também utilizada por Topaluglu (2006) tendo 

em vista realizar um planeamento mensal nos serviços de urgência que facilitando todo o processo de 

alocação dos profissionais.  

No entanto, no que se refere a aplicações no contexto específico do apoio ao planeamento na 

formação de RH no setor do consumo excessivo do álcool, verificou-se que, de acordo com a revisão 

bibliográfica efetuada, não existe qualquer estudo a este nível.  

3.3. Conclusão 

Com base na revisão bibliográfica efetuada foi possível observar que tipo de metodologias e que 

tipo de projetos foram realizados, até aos dias de hoje, no âmbito do planeamento de recursos. De 

seguida, encontra-se uma tabela resumo (Tabela 8), de modo a ficar claro em que âmbitos existem 

estudos sobre o planeamento de formação de RH.  

Tabela 8 – Resumo dos projetos realizados no contexto do planeamento da formação. (nº - número) 

Paper Objetivo Metodologia Âmbito 

Wang (2005) 
Planear o nº de trabalhadores para promoção e 

recrutamento 
Programação linear Militar 

Wang (2005) 
Agendar o treino em diferentes períodos e com nº 

de profissionais formados inicialmente distinto 
Programação dinâmica Militar 

Wang (2005) 

Analisar o nº de pilotos que se encontram em 

cada fase de tratamento e o nº de pilotos 

empregados 

Modelo dinâmico Militar 

Ballard et al 

(2015) 
Planear a formação numa especialidade 

Modelo de Simulação 

estocástica 
Saúde 

Lavieri, & 

Puterman 

(2009) 

Planeamento hierárquico, onde se pretendia 

atingir o número ótimo de enfermeiros a formar, 

recrutar e promover 

Programação linear Saúde 

Hu, et al. (2015) Planeamento estratégico de RH na saúde Programação linear Saúde 
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Através da Tabela 8, observa-se que existem muito poucos estudos na área do planeamento da 

formação de RH. Verificou-se também que a metodologia mais utilizada para o planeamento é a 

programação matemática, nomeadamente a PL e a PD. Mais uma vez, tendo em conta os estudos 

apresentados na secção 3.2 e a Tabela 8, constata-se que, apesar de existirem algumas situações de 

planeamento de recursos e processos na saúde, a nível de planeamento de formações para os 

profissionais de saúde, estes ficam aquém do necessário. 

Olhando agora para estudos desenvolvidos tendo em vista o apoio ao planeamento de RH no setor 

da saúde, e como se observa na Tabela 9 e pela secção 3.2, nenhum dos estudos existentes permite 

planear a formação de RH com o nível de detalhe necessário a um planeamento adequado, isto é, 

nenhum dos estudos considera todos os aspetos considerados essenciais e que se encontram referidos 

na Tabela 9. Porém, verifica-se que os custos são frequentemente considerados como objetivo de 

planeamento, mas que não é comum considerar outros objetivos, como por exemplo as melhorias em 

diversos indicadores de desempenho. O impacto da incerteza (Cardoso et al., 2015) também é pouco 

analisado. Ainda na Tabela 9, constata-se que nenhum dos estudos foi aplicado ao setor do consumo 

excessivo de álcool, que é o âmbito do problema da presente dissertação. Assim, verifica-se que existe 

espaço e uma ampla necessidade para o desenvolvimento de estudos nesta área. Além do mais, como 

os modelos de programação matemática são amplamente utilizados para o planeamento de recursos 

em diversos níveis, julga-se que existe potencial para o desenvolvimento de um modelo deste tipo no 

contexto desta dissertação.  

Tabela 9 – Características comuns entre os modelos de planeamento da formação no setor da saúde.  

 

 

Planeament

o de 

formação 

dos RH 

Programaçã

o 

matemática 

Objetivos 
Análise 

de 

incerteza 

Setor 

da 

saúd

e 

Consum

o de 

álcool Minimização 

de custos 

Outros 

objetivos 

Ballard et 

al (2015) 
√     √  

Lavieri, & 

Puterman 

(2009) 

√ √    √  

Hu, et 

al.(2015) 
√ √ √   √  

MPRHA √ √ √ √ √ √ √ 

Desta forma, o modelo proposto irá contribuir para a literatura da área, ao propor a integração de 

todos estes aspetos num único modelo de planeamento da formação de RH no setor do consumo 

excessivo de álcool – o Modelo de Planeamento de RH no âmbito do consumo excessivo de álcool 

(MPRHA).  Além disso, o modelo proposto será um modelo genérico, podendo ser facilmente adaptado 

para outro tipo de serviços de saúde como por exemplo, tabagismo e consumo de substâncias 

psíquicas.  
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4. Metodologia 

Como salientado nas secções anteriores, o planeamento da formação dirigida aos profissionais de 

saúde que estão envolvidos no programa de deteção precoce e intervenções breves para a redução 

do consumo de álcool é essencial em muitos países Europeus com um sistema baseado num SNS, 

como é o caso de Portugal. O desenvolvimento de modelos de programação matemática tem-se 

tornado muito útil para o planeamento tanto de processos, como de recursos, nos mais diversos 

setores, como na indústria em geral e na saúde, tendo grande potencial para apoio ao planeamento 

também neste setor em específico.  

Nesse sentido, para a resolução do problema em estudo, procedeu-se à construção de um modelo 

de programação matemática, que apoia o planeamento da formação dos profissionais de saúde no 

âmbito do programa de deteção precoce e intervenção breve no consumo excessivo do álcool.  

Em seguida, encontra-se a descrição do modelo e sua formulação matemática.  

4.1. Descrição do modelo 

O modelo apresentado pretende apoiar o planeamento da formação dos profissionais de saúde no 

âmbito do programa de deteção precoce e intervenção breve no consumo excessivo do álcool em 

qualquer país baseado no SNS. Neste âmbito, o modelo baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 Estes cuidados são prestados em unidades de saúde centradas nos CSP; 

 Estes cuidados são prestados por profissionais de saúde, nomeadamente médicos de família, 

enfermeiros especializados na saúde mental e enfermeiros não especializados nesta área; 

 Numa mesma unidade poderão existir profissionais com um tipo específico de formação e 

outros com outro tipo de formação, sendo por isso essencial conhecer as formações que os 

vários profissionais possuem em cada unidade; 

 Diferentes unidades podem ter diferentes categorias de indicadores de desempenho: 

a) Contratualizados de caracter obrigatório; 

b) Contratualizados de caracter optativo; 

c) Não contratualizados; 

 Existe um portefólio formativos que incluem múltiplas formações, com diferentes objetivos, que 

terão impacto num ou mais indicadores de desempenho em cada unidade. 

Dependendo do contexto, o planeamento da formação deve ter em conta diferentes objetivos, como 

por exemplo, a minimização de custos ou a maximização dos indicadores de desempenho. E no que 

se refere a condicionantes do planeamento, será de considerar a existência de normas para formar os 

profissionais necessários, e/ou uma limitação de recursos, humanos ou monetários, neste setor. 

Neste contexto, a Figura 4 apresenta um esquema representativo do modelo proposto na tese. 



32 
  

 

Figura 4-  Esquema representativo do modelo de planeamento proposto baseado em programação matemática. 

De modo a facilitar a compreensão da Figura 4, há que definir alguma notação, a qual aparecerá 

também resumida secção seguinte de formulação do modelo. Desta forma: 

 U - corresponde à unidade prestadora de cuidados primários; 

 F - refere-se aos profissionais formados no âmbito do consumo excessivo de álcool, que podem 

ser médicos de família, representados por m, ou enfermeiros, representados pelo caracter e; 

 NF - correspondente aos profissionais não formados no contexto do consumo excessivo de 

álcool, que, como no item F, pode ser referente a médicos de família e enfermeiros, 

representados pelos caracteres descritos anteriormente; 

 I – refere-se aos indicadores no setor do consumo de álcool; 
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 A, B, C - correspondente ao programa formativo existente, o qual, a titulo de exemplo, inclui 3 

formações distintas (A, B e C, respetivamente).   

A Figura 4 representa um exemplo ilustrativo do sistema considerado explorando as unidades e 

recursos humanos envolvidos e as decisões implicadas neste contexto. Esta figura pode, então, ser 

lida da seguinte forma. Existem várias unidades de saúde, com diversos profissionais (médicos de 

família e enfermeiros), cujas atividades desenvolvidas, no que se refere à deteção precoce e 

intervenções breves no consumo excessivo do álcool, têm impacto em diversos indicadores de 

desempenho (neste caso, apenas dois, que são designados de I1 e I2). Estes indicadores poderão 

estar ou não contratualizados em todas as unidades (como se verifica neste caso, o indicador I2 apenas 

está contratualizado na unidade 1, sendo caracterizado por um desempenho inicial de ISQ
2=0.8). Os 

profissionais podem ou não ter múltiplas formações no âmbito do consumo excessivo de álcool. No 

exemplo, o programa formativo existente inclui apenas as formações A, B ou C, sendo que, para 

permitir simultaneidade de formações (na prática, cada profissional pode, de facto, receber mais do que 

uma formação), permite-se que uma formação se caracterize pela combinação de múltiplas formações 

– por exemplo, a formação C pode ser equivalente à formação conjunta de A e B (formações ditas de 

standards). Quando os profissionais se formam, o(s) indicador(es) de desempenho vai(vão) aumentar 

ou diminuir (note-se que o aumento ou diminuição no indicador após formação está sempre associado 

a melhorias no desempenho do indicador, mas vai depender da forma como o indicador é calculado), 

consoante o impacto da(s) formação(ões) dirigida(s) à unidade onde esses profissionais desempenham 

a sua atividade seja positivo ou negativo, respetivamente. Na Figura 4, e no que se refere à unidade 1, 

verifica-se que o indicador 1 aumenta quando há um acréscimo de formação (aumenta de 0.3 para 0.5) 

e o indicador 2 diminui quando há um aumento na formação de profissionais de saúde (diminui de 0.8 

para 0.6). Note-se que foram dadas as seguintes formações (indicadas a verde as que possuem 

impacto no indicador 1 e indicadas a azul as que possuem impacto no indicador 2): duas formações A 

e uma formação B na unidade 1 e duas formações A na unidade 2. Tendo em conta os preços de cada 

formação, podemos concluir que estas alterações nos indicadores necessitam de um investimento de 

225 €.    

Assim, o problema em causa pode ser retratado da seguinte forma:  

Dada a/o: 

 Duração de cada uma das formações, em horas; 

 Lotação máxima de profissionais de saúde para cada uma das formações; 

 Número de formadores necessários em cada formação; 

 Custo, em horas, associado a cada formador, de cada uma das diversas formações; 

 Valor inicial (Status Quo - SQ) de cada indicador para cada uma das unidades;  

 Valor associado ao aumento desejado para cada indicador para cada uma das unidades; 

 Impacto de cada uma das formações por cada indicador; 

 Orçamento anual, em Euros, disponível para a formação dos profissionais de saúde neste 

âmbito; 
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 Número de cada tipo de profissionais de saúde em cada uma das unidades; 

 Número inicial de cada tipo de profissionais de saúde em cada uma das diversas unidades, 

com uma dada formação; 

 Número de horas de trabalho anuais totais de cada profissional de saúde; 

 Percentagem de horas de trabalho, de todos os formadores, destinadas a formação.  

Pretende-se determinar: 

 Número de cada tipo de profissionais a formar com cada tipo de formação, por unidade de 

saúde e por ano; 

 Formações a realizar por ano. 

Deste modo, pretende-se maximizar a melhoria dos indicadores ou minimizar os custos, 

dependendo do contexto em que nos encontramos.   

4.2. Formulação matemática do modelo  

Nesta seção encontra-se a formulação do modelo matemático, de forma genérica. Caso necessário, 

em algumas das subseções é feita uma referencia ao objetivo pretendido ou à limitação do problema.  

4.2.1. Notação 

Índices e Conjuntos 

Há que considerar os seguintes índices e conjuntos: 

 𝑝 𝜖 𝑃 para os profissionais de saúde;  

 𝑓 𝜖 𝐹 para as formações, isto é, formações individuais e combinações das mesmas; 

 𝑜𝑓 ∈ 𝑂𝐹 corresponde às formações individuais - formações standard; 

 𝑢 𝜖 𝑈 para as unidades de saúde; 

 𝑡 𝜖 𝑇 para o tempo em anos; 

 𝑖 ∈ 𝐼 corresponde aos indicadores. 

Parâmetros 

Tendo em conta os índices e os conjuntos definidos anteriormente, foram definidos os seguintes 

parâmetros:   

 𝐷𝑓 - Duração de cada formação f, em horas; 

 𝐿𝑜𝑓 – Lotação máxima de profissionais de saúde por formação f;   

 𝑁𝑓𝑓  - Número de formadores necessários em cada formação f; 

 𝐶𝑓𝑓  -  Custo por hora, associado a cada formador, de cada formação f (em Euros); 

 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖,𝑓 - Impacto em cada indicador i de cada formação f; 

 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑢 - Valor associado ao crescimento esperado para cada indicador i para cada unidade u; 

 𝑆𝑄𝑖,𝑢  - Valor inicial de cada indicador i em cada unidade u; 

 𝑁𝑝𝑢𝑝,𝑢 - Número de profissionais de saúde de cada tipo p em cada unidade u; 
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 𝑁𝑝𝑢𝑓𝑝,𝑢,𝑓-  Número de profissionais de cada tipo p, em cada unidade de saúde u, com uma 

dada formação f, no ano inicial; 

 𝑁𝑜𝑓,𝑓 -  Combinações de formações; 

 𝐻𝐹𝑡 – Horas de trabalho disponíveis para realização de formações por parte dos formadores 

por ano t (em percentagem do tempo de serviço total); 

 𝑝𝑖𝑖 - Pesos do indicador 𝑖, sendo diferente caso o indicador seja obrigatório ou optativo; 

 𝐵𝑡- Orçamento disponível, num dado ano t, para a formação no setor do consumo excessivo 

de álcool; 

 𝑁ℎ𝑡 – Número de horas de trabalho, anuais, de cada formador.  

Variáveis 

Após a definição dos índices, dos conjuntos e dos diversos parâmetros, há que identificar as 

variáveis necessárias à resolução do problema.  

 𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡- Número de profissionais, de cada tipo 𝑝, numa unidade 𝑢, a formar com uma dada 

formação 𝑓, num dado ano 𝑡. 

  𝑘𝑡,𝑓 - Número de cada formação 𝑓 ,a ser realizada num dado ano 𝑡.  

 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑢,𝑖 - Valor de um dado indicador, 𝑖, numa dada unidade, 𝑢, no fim do horizonte de 

planeamento.  

 𝑦𝑝,𝑢,𝑜𝑓,𝑡 - Número de profissionais formados, 𝑝, numa dada unidade, 𝑢, com uma formação 

standard, 𝑜𝑓, num dado ano, 𝑡. 

 𝑤𝑝,𝑢,𝑜𝑓,𝑡 - Número de profissionais, 𝑝, que falta formar, de uma dada unidade, 𝑢, com uma dada 

formação standard, 𝑜𝑓, num dado ano, 𝑡.  

 𝑗𝑝,𝑢,𝑓,𝑜𝑓,𝑡 – Número de profissionais, 𝑝, de uma dada unidade, 𝑢, que faltar formar, com uma 

dada formação, 𝑓, que engloba uma dada formação standard, 𝑜𝑓, num dado ano, 𝑡.   

 𝑐𝑡 - Número de horas usadas para as formações num dado ano, 𝑡.  

 𝑍1 – Objetivo de minimização de custos. 

 𝑍2 – Objetivo de maximização das melhorias dos indicadores. 

4.2.2. Objetivos 

Tendo em conta o problema e recorrendo aos índices, conjuntos, parâmetros e variáveis 

anteriormente descritos, é possível definir os objetivos. 

Dependendo do contexto de planeamento e das prioridades dos decisores da área, pode ser 

relevante considerar diferentes objetivos:  

i. Quando se considera um contexto de fortes cortes orçamentais onde é essencial controlar a 

despesa com os gastos em saúde, o objetivo central deverá ser a minimização dos custos ao 

longo do tempo, alcançando-se um valor minimamente aceitável para os diferentes 

indicadores. Neste contexto, a função objetivo será dada pela equação 1.  Nesta, pretende-se 
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minimizar os custos associados ao pagamento dos formadores pelas horas de trabalho 

dedicadas à formação ao longo de cada ano.  

ii. Quando o foco não são os custos, o objetivo poderá ser a melhoria dos indicadores de 

desempenho ao máximo valor possível. Neste contexto, a função objetivo será a equação 2. 

Nesta, pretende-se maximizar as melhorias de cada indicador, tendo em conta se este é 

obrigatório ou optativo, e dando menos peso a este último. Assim, tendo o valor maximizado 

do indicador, basta multiplicar o resultado da diferença pelo peso de cada indicador no 

resultado final.   

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝑘𝑡,𝑓 ×𝐶𝑓𝑓 ×𝑁𝑓𝑓 ×𝐷𝑓           

𝑓 ∈ 𝐹𝑡 ∈ 𝑇

 (1) 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∑ ∑𝑝𝑖𝑖×| 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑢,𝑖 − 𝑆𝑄𝑖,𝑢
𝑖 ∈ 𝐼𝑢 ∈ 𝑈

|       (2) 

De forma a que seja mais clara a equação 2, observe-se a Figura 5. 

 

Figura 5 - Representação gráfica da equação 3.  

Na Figura 5, podemos compreender melhor como é realizada a diferença entre o indicador inicial e 

o final. Existem duas formas de contabilizar a variação dos indicadores. Uma delas seria pela soma da 

variação em cada intervalo de tempo (representado pela soma das variações associadas às setas mais 

pequenas na Figura 5) e a outras seria a diferença entre o valor do indicador inicial (SQ) e o valor final 

do indicador (representado pela variação associada à seta maior na Figura 5). Assim sendo, decidiu-

se utilizar a segunda forma (equação 3) por ter uma implementação mais simples: 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑢,𝑖 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡  ×𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑓,𝑖 + 𝑆𝑄𝑖,𝑢 , ∀ 𝑢 ∈ 𝑈  , 𝑖 ∈ 𝐼        

𝑝 ∈  𝑃𝑓 ∈  𝐹𝑡 ∈  𝑇

 (3) 

4.2.3. Restrições 

Nesta secção serão representadas todas as restrições.  Dependendo do contexto de planeamento 

e das condicionantes impostas pelos decisores da área, diferentes restrições poderão ser utilizadas. 

Nesta secção apresentam-se todas as restrições consideradas relevantes neste setor. 



37 
  

Lotação máxima de profissionais por formação 

∑ ∑ 𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡 ≤ 𝑘𝑡,𝑓×𝐿𝑜𝑓  , ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 , 𝑓 ∈ 𝐹         

𝑝 ∈ 𝑃𝑢 ∈ 𝑈

 (4) 

A equação 4 assegura que o número de profissionais a receber a formação f não é superior à lotação 

da mesma, uma vez que não é permitido a formação estar sobrelotada.  

Valor máximo do indicador por unidade 

∑ ∑ ∑ 𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡×𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑓,𝑖 + 𝑆𝑄𝑖,𝑢 ≤

𝑓 ∈ 𝐹𝑝 ∈ 𝑃𝑡 ∈ 𝑇

  1  , ∀ 𝑢 ∈ 𝑈 , 𝑖 ∈ 𝐼        (5) 

A equação 5 assegura que o indicador i, após a formação f dos profissionais, não ultrapasse o valor 

1, já que o valor máximo que um indicador poderá tomar é 1, ou em percentagem o valor 100%.  

Valor mínimo do indicador por unidade 

∑ ∑ ∑ 𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡×𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑓,𝑖 + 𝑆𝑄𝑖,𝑢 ≥

𝑓 ∈ 𝐹𝑝 ∈ 𝑃𝑡 ∈ 𝑇

  0  , ∀ 𝑢 ∈ 𝑈 , 𝑖 ∈ 𝐼 (6) 

A equação 6 assegura que o indicador i, após a formação f dos profissionais, não ultrapasse o valor 

0, já que o valor mínimo que um indicador poderá tomar é 0, ou em percentagem o valor 0%.  

Número máximo de profissionais a formar por unidade 

𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡  ≤  𝑗𝑝,𝑢,𝑓,𝑜𝑓,𝑡  , ∀  𝑝 ∈ 𝑃, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑜𝑓 ∈ 𝑂𝐹 , 𝑡 ∈ 𝑇 𝑒 𝑁𝑜𝑓,𝑓 𝑒 𝑡 > 𝑡_           (7) 

A equação 7 permite que o número de profissionais p a formar, numa dada unidade u, num dado 

ano t e com uma dada formação f,  não seja superior ao número de profissionais, de uma dada unidade, 

que falta formar num dado ano t_ , menor que t  . Por exemplo, se no instante inicial t=0, numa dada 

unidade, existirem 10 médicos sem nenhuma formação e se, nessa mesma unidade, no instante t=1 

forem formados 3 médicos com a formação standard f2, então no instante t=2 apenas poderão ser 

formados 7 médicos numa das formações que inclua a formação standard f2.  

Orçamento/ Horas de formação limitado 

Caso exista um limite para o orçamento disponível para a formação de profissionais de saúde na 

área de consumo excessivo de álcool, é necessário definir a equação 8. 

∑ 𝑘𝑡,𝑓×𝐶𝑓𝑓 ×𝑁𝑓𝑓×𝐷𝑓 ≤

𝑓 ∈ 𝐹

𝐵𝑡 , ∀ 𝑡 ∈ 𝑇   
(8) 

A equação 8, corresponde à verificação de que o orçamento, afeto à formação, não é ultrapassado 

num determinado ano.  

Além do orçamento, é necessário ter em conta o número de horas máximo que os formadores 

dispõem para a prática das formações. 

𝐻𝐹𝑡  ×𝑁ℎ𝑡 ≥  ∑ 𝑘𝑡,𝑓 ×𝐷𝑓           

𝑓 ∈𝐹

 (9) 
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A equação 9, impede, assim, que o número de horas, anuais, disponíveis para formação seja 

ultrapassado.  

Metas para os indicadores 

Caso sejam impostas metas a alcançar para os vários indicadores de desempenho, é necessário 

definir a equação 10. 

∑∑ ∑ 𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡×𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑓,𝑖 + 𝑆𝑄𝑖,𝑢 ≥ 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑢 + 𝑆𝑄𝑖,𝑢 , ∀ 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑓 ∈  𝐹𝑝 ∈  𝑃𝑡 ∈ 𝑇

 
(10) 

Esta equação 10 vai garantir que o indicador, no instante de tempo final, é pelo menos igual ao valor 

inicial do indicador com o acréscimo da meta contratualizada do indicador, numa dada unidade.   

Determinação do número de formandos  

𝑦𝑝,𝑢,𝑜𝑓,𝑡 = 

{
 
 

 
  ∑ 𝑁𝑜𝑓,𝑓 × (𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡 + 𝑛𝑝𝑓𝑝,𝑢,𝑓) , ∀  𝑝 ∈ 𝑃, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑜𝑓 ∈ 𝑂𝐹 , 𝑡 ∈ 𝑇  , 𝑡 = 0         

𝑓 ∈𝐹

𝑦𝑝,𝑢,𝑜𝑓,𝑡−1 + ∑𝑁𝑜𝑓,𝑓 × 𝑥𝑝,𝑢,𝑓,𝑡  , ∀  𝑝 ∈ 𝑃, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑜𝑓 ∈ 𝑂𝐹 , 𝑡 ∈ 𝑇  , 𝑡 > 0           

𝑓 ∈𝐹

 

(11) 

(12) 

As equações 11 e 12 correspondem ao número de profissionais 𝑝, de uma unidade 𝑢, que já se 

encontram formados com uma dada formação standard  𝑜𝑓, num dado ano 𝑡. Esta equação irá permitir 

que haja um conhecimento relativamente ao tipo e número de profissionais formados de uma unidade 

numa dada formação standard, num dado ano, de forma a que cada profissional apenas possua uma 

dada formação standard ao fim do horizonte temporal definido.  Note-se que a equação 11 tem de 

possuir o parâmetro 𝑛𝑝𝑓𝑝,𝑢,𝑓,𝑡 , uma vez que, no ano inicial, já existem profissionais formados. 

𝑤𝑝,𝑢,𝑜𝑓,𝑡 = 𝑛𝑝𝑢𝑢,𝑝 − 𝑦𝑝,𝑢,𝑜𝑓,𝑡 , ∀  𝑝 ∈ 𝑃, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑜𝑓 ∈ 𝑂𝐹 , 𝑡 ∈ 𝑇            (13) 

A equação 13, corresponde ao número de profissionais 𝑝, que falta formar, numa dada unidade 𝑢, 

com uma formação standard 𝑜𝑓, num dado ano 𝑡  . Tendo em conta que um dado profissional apenas 

poderá ter uma dada formação standard, é necessário averiguar qual o número de profissionais, de 

uma dada unidade, que ainda não a possui. Nesta equação, a informação é apenas relativamente às 

formações standards. Assim, falta averiguar para a totalidade da formação.  

𝑗𝑝,𝑢,𝑓,𝑜𝑓,𝑡 = 𝑁𝑜𝑓,𝑓 × 𝑤𝑝,𝑢,𝑜𝑓,𝑡  , ∀  𝑝 ∈ 𝑃, 𝑢 ∈ 𝑈, 𝑜𝑓 ∈ 𝑂𝐹 , 𝑡 ∈ 𝑇 𝑒 𝑁𝑜𝑓,𝑓 (14) 

A equação 14 corresponde ao número de profissionais 𝑝, numa dada unidade 𝑢 que falta formar 

com uma formação 𝑓, que alberga uma formação standard 𝑜𝑓, num dado ano 𝑡 .Esta equação irá 

averiguar, qual o número de profissionais numa dada unidade, num dado ano que ainda não possui 

uma formação uma standard, sendo essas as formações em que poderão ser alocados.   

Número de horas usadas para formação  

𝑐𝑡 = ∑ 𝑘𝑡,𝑓 ×𝐷𝑓  , ∀  𝑡 ∈ 𝑇

𝑓 ∈𝐹

 (15) 

A equação 15 corresponde ao número de horas usadas para formação, num dado ano t.  
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5. Caso de estudo   

Este capítulo refere-se à aplicação do modelo proposto na tese ao contexto Português, 

nomeadamente, à ACES Oeste Sul, com onze USF/UCSP, num horizonte de planeamento de 1 ano 

ou 5 anos dependendo do cenário onde nos encontrarmos. Tendo em vista essa aplicação, o modelo 

proposto foi implementado em linguagem de programação genérica, GAMS (General Algebraic 

Modeling System) e resolvido através de CPLEX (versão 24.7.1). Na primeira parte deste capítulo serão 

representados os dados utilizados para aplicação do modelo.  Na secção seguinte serão caracterizados 

os diversos cenários (anual, com espaço temporal de 5 anos e futurista) e a análise de sensibilidade 

aos parâmetros com maior incerteza associada. Por último, será apresentada a discussão de todos os 

resultados obtidos.  

5.1. Dados e pressupostos utilizados   

De forma a ser possível aplicar o modelo, houve a necessidade de recolher dados. Os dados são 

provenientes de revisão da literatura, de pesquisa online de sites institucionais e ainda por entrevista a 

um expert do setor. A Tabela 10 resume todos os dados que serão utilizados.  

Tabela 10 – Resumo dos dados utilizados na resolução do caso de estudo. Poderá ser observado de que forma 

cada um deles foi obtido, assim como uma descrição de cada um.  

Dados Modo de recolha Referência Descrição 

Indicadores 

Valor inicial 

(SQ) 
Entrevista à expert  

Valor inicial do desempenho de 

cada indicador por unidade 

Meta 
Entrevista à expert 

 
 

Valor de crescimento 

pretendido para o desempenho 

de cada indicador por unidade 

Formações 

Sinergias 

Revisão da 

literatura e 

entrevista à expert 

EMPECO ,2015 Relação entre as formações 

Duração 
Revisão da 

literatura 
EMPECO ,2015 

Duração, em horas, de cada 

formação 

Lotação Entrevista à expert  
Lotação de profissionais de 

saúde de cada formação 

Número de 

formadores 

Entrevista à expert 

e revisão da 

literatura 

SICAD B, 2016 
Número de formadores 

necessários por formação 

Custo dos 

formadores por 

formação 

Entrevista à expert  
Custo de cada formador, nas 

diversas formações, por hora 

Impacto 

Revisão da 

literatura e 

entrevista à expert 

Andrerson, 

Gual e Colom, 

2005 

Anderson et al., 

2004 

Impacto de cada formação em 

cada indicador 
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Dados Modo de recolha Referência Descrição 

Profissionais 

de saúde 

 

 

Número de 

profissionais de 

saúde 

Revisão da 

literatura e 

entrevista à expert 

Oliveira e 

Soares ,2015 

Instituto 

Nacional de 

Estatística, 

2014 

Número de profissionais de 

saúde por unidade 

Número de 

profissionais de 

saúde formados 

Revisão da 

literatura 

e entrevista à 

expert 

SIARS e BD da 

ACSS-

DPS,2015 

E 

EMPECO ,2015 

Número de profissionais de 

saúde formados por unidade 

Orçamento  

Revisão da 

literatura 

e entrevista à 

expert 

SICAD B,2016 
Dinheiro disponível, por ano, 

para a realização de formações 

Horas 

disponíveis 

para 

formação 

Percentagem 

de horas 

disponíveis 

para formação 

Revisão da 

literatura e 

entrevista à expert 

SICAD B, 2016 

Percentagem de horas que os 

formadores(médicos) 

dispensam do seu horário de 

trabalho normal para realizar as 

formações 

 

5.1.1. Indicadores  

Um dos objetivos do modelo é a medição dos impactos das formações nos indicadores de cada 

unidade. Nesta secção procedeu-se à análise dos indicadores que serão utilizados e os respetivos 

valores iniciais, assim como o valor que se pretende aumentar em cada indicador, designado, daqui 

em diante, por meta.   

Tendo em conta os indicadores apresentados na secção 2.2.3, os indicadores que se teve em conta 

para a aplicação do modelo foram: 

 Proporção de utentes com idade superior ou igual a 14 anos, com registo consumo de álcool 

– representado pelo caracter A;  

 Proporção utentes consumo excessivo de álcool, com consulta nos últimos 3 anos– 

representado pelo caracter C. 

Estes dois indicadores encontram-se contratualizados, como já foi referido na secção 2.2.3.  Foram 

escolhidos estes dois indicadores uma vez que estes têm uma ligação nítida com os dados obtidos na 

literatura, como será explicado na secção 5.1.2 – impacto, e por serem os únicos contratualizados em 

todas as USF/UCSP da ACES de Oeste Sul.  

Valores iniciais dos indicadores por unidade  

Os valores iniciais de cada indicador, por cada uma das unidades, foram fornecidos pela expert. Na 

Tabela 11 encontram-se os valores iniciais (SQ) para os indicadores A e C, nas respetivas USF/UCSP.  
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Tabela 11- Tabela resumo dos dados utilizados para o caso de estudo (SIARS e BD da ACSS-DPS,2015). SQ A- 

status quo indicador A; SQ C - status quo indicador C 

Unidade  SQ A (%) SQ C (%) 

USF Ouriceira u1 62,9 88,0 

USF D. Jordão u2 60,5 77,4 

USF Gama u3 80,9 85,2 

USF Arandis u4 75,6 70,0 

USF Costa Campos u5 55,8 91,6 

UCSP Mafra Norte u6 48,0 94,4 

USF Andreas u7 8,5 0,0 

UCSP Mafra Leste u8 45,7 91,5 

UCSP Torres 

Vedras 
u9 47,9 88,5 

UCSP Cadaval u10 22,8 75,0 

UCSP Lourinhã u11 31,0 90,0 

 Note-se que a partir deste momento as unidades serão identificadas pela segunda coluna da Tabela 

11. 

Metas dos indicadores por unidade  

A meta de cada indicador corresponde ao valor da melhoria no desempenho que se espera que o 

indicador tenha em 5 anos. Segundo a expert, será espectável que os indicadores, em cada unidade, 

cresçam cerca de 20 a 30% em relação à sua máxima melhoria possível.  Por exemplo, na UCSP da 

Lourinhã o indicador C possui um valor inicial (SQ) de 90%, logo a meta do indicador será 2%, como 

se pode observar na Equação 16. 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 = 20% ×(100% − 𝑆𝑄𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖) = 0,2 ×(1 − 0, 9) =  0,02   (16) 

5.1.2. Formações 

As formações standards (formações individuais que não resultam da combinação com outras 

formações) utilizadas estão apresentadas na secção 2.3. Na presente secção, procedeu-se ao 

esclarecimento de quais foram os dados utilizados a nível das sinergias das formações, da duração, 

lotação, número de formadores e custo horário por formador em cada formação. Além disso, 

apresentam-se os impactos das formações nos indicadores. 

Sinergias 

De forma a compreender quais os pontos em comuns entre diferentes formações, foram estudadas 

as sinergias das mesmas. Para melhor perceber o porquê de ser relevante explorar as sinergias 

existentes entre formações, veja-se o exemplo seguinte: se o profissional realizar a formação f3 em 

conjunto com a formação f4 e f5, irá aumentar o indicador C de forma mais rápida do que apenas realizar 

uma das formações referidas.  
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Para tal, foi necessário ter em conta os objetivos e conteúdos de cada uma das formações para 

posteriormente se obter o pacote formativo a considerar. É de salientar que o pacote formativo parte 

das formações standard, isto é, das formações f1 até f8. 

Tabela 12 – Sinergias das formações tendo em conta o conteúdo e os objetivos que cada uma pretende atingir. 

O valor 0 indica que uma dada formação standard não poderá combinar com outra formação standard, o valor 1 

indica que as formações standards em causa podem combinar. 

 
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 

f1 
 

0 0 0 0 0 0 0 

f2 
  

1 1 1 1 1 1 

f3 
   

1 1 1 1 1 

f4 
    

1 1 1 1 

f5 
     

1 1 1 

f6 
      

1 1 

f7 
       

1 

f8 
        

Na Tabela 12, verifica-se quais as compatibilidades das formações. Uma vez que a formação f1 é 

referente aos PLA trata-se de uma formação abrangente que inclui conteúdos de todas as outras 

formações, pelo que não faz sentido combinar-se com as restantes. As restantes formações não são 

apenas destinadas ao consumo do álcool, e, como tal, podem ser conjugadas com outras formações 

de modo a que cubram mais conteúdos. É importante salientar que as formações standard f3, f4 e f5 

têm o mesmo objetivo, mas com alvo diferente (nomeadamente, crianças e jovens, grávidas e idosos), 

sendo por isso idênticas, podendo-se conjugar entre si – isto é, existirá uma formação composta pelas 

formações f3 e f4, outra com a f4 e f5 e ainda outro que será constituído pelas três formações, ou seja, 

f3, f4 e f5. Analisando estas compatibilidades, obteve-se 120 formações.  Estas podem incluir uma, ou 

combinações de duas, três, quadro ou cinco formações standard.  

Duração das formações 

A duração de cada formação foi obtida da mesma forma que a constituição da formação, isto é, 

através da revisão da literatura (EMPECO ,2015). As formações não possuem todas a mesma duração, 

e a duração das formações standard podem ir de 7 horas a 28 horas, sendo que, a maior parte delas 

possui ou 7 horas ou 14 horas.  Na Tabela 13 encontram-se as horas de cada uma das formações 

standard.  

Tabela 13 – Duração das formações standard (EMPECO ,2015). 

As formações que resultam da combinação de outras formações têm duração da soma das durações 

das formações standard em causa- Anexo A, Tabela A1. 

Formação f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 

Horas 28 14 7 14 7 7 7 14 
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Lotação das formações  

Segundo a expert, a lotação varia entre 20 e 30 indivíduos. Assim, será utilizado uma lotação 

máxima de 30 indivíduos para todas as formações.  

Número de formadores por formação  

O número de formadores por formação não é fixo. Segundo a expert, em LVT existe um total de 4/5 

formadores. Através de uma pesquisa, foi possível ligar as formações que já foram realizadas pelo 

SICAD com as que se pretende oferecer. Desta forma, na Tabela 14 estão representados o número de 

formadores por formação, tendo em conta os dados passados.  

Tabela 14 – Número de formadores por cada formação standard (SICAD, 2016). Nº- número 

 

Assume-se ainda que uma formação: 

 Até 10 h seria dada por apenas um formador; 

 Entre 10 h e 30 h seria lecionada por 2 formadores;  

 Superior a 30 h seria orientado por 3 formadores. 

É possível observar o número de formadores por formação nas restantes formações na Tabela A1 

do Anexo A, Tabela A1.  

Custo do formador por hora 

Segundo a expert, o custo de cada formador por hora é sempre fixo, tendo um valor de 50 Euros.  

Impacto das formações nos indicadores  

Para calcular os impactos das formações nos indicadores foi necessário percorrer algumas etapas. 

Estas foram: 

 Recolha de informação na literatura relacionada com a quantificação do impacto associado à 

formação; 

 Relacionamento das diferentes formações com os vários indicadores; 

 Quantificação global do impacto.  

Inicialmente, procedeu-se à recolha de diversos dados existentes na literatura onde são 

quantificados os benefícios resultantes da formação de profissionais na redução de consumo excessivo 

de álcool. Na Tabela 15, encontram-se os dados provenientes da literatura.  

 

Formação f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 

Nº 

Formadores 

3 2 2 1 2 1 2 2 
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Tabela 15 – Melhorias associadas à formação de profissionais na área do consumo excessivo de álcool. 

Número Dados  

1 𝑇 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 = 2,2 ×𝑇 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑜𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 
(Anderson et al, 

2004) 

2 

𝑇 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑒 𝑛𝑜𝑐𝑖𝑣𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜

= 1,11 

×𝑇 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑒 𝑛𝑜𝑐𝑖𝑣𝑜𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 

(Anderson, Gual e 

Colom, 2005) 

3 𝑇 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 = 1,15 ×𝑇 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 
(Anderson, Gual e 

Colom, 2005) 

Note-se que os dados apresentados na Tabela 15, devem-se ler da seguinte forma: um profissional 

formado tem associada uma taxa de aconselhamento de 1,15 vezes superior à taxa de aconselhamento 

por parte de um profissional sem qualquer formação.  

É assim necessário interligar a informação recolhida (e resumida na Tabela 15) aos indicadores 

anteriormente referidos – por exemplo, é necessário quantificar quais as melhorias alcançadas em cada 

um dos indicadores contratualizados quando os profissionais recebem formação, aumentando as taxas 

de rastreio em 120%.  

Desta forma, o dado 1 da Tabela 15 está relacionado com o indicador A, uma vez que este indicador 

é apenas referente ao rastreio, alterando-se na mesma proporção que a taxa de rastreio. Por exemplo, 

imaginemos que a taxa de rastreio realizada pelos profissionais de saúde que não possuem formação 

é de 10 % e o indicador tem o valor de 0,7 (status quo), então a taxa de rastreio dos que possuem 

formação é 22 % e o indicador toma o valor de 1,54 (ver Equação 17).  

𝐼𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑜 = 2,2 ×𝐼𝑠𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑜 = 2,2 ×0,7 = 1,54           (17) 

O dado 2 está relacionado com o indicador C. Neste caso, há que realizar uma aproximação, uma 

vez que o indicador C está relacionado com a identificação do consumo excessivo de álcool, ou seja, 

consumo de risco, nocivo e possível dependência, enquanto o dado apresentado na Tabela 15 está 

relacionado com a taxa de identificação de consumo de risco e nocivo (não se incluindo possível 

dependência). Assim sendo, visto que os rastreios apenas identificam 5% de utentes com possível 

dependência (Babor e Higgins-Biddle, 2001), e que identificam 20% de casos de consumo de risco ou 

nocivo (Babor e Higgins-Biddle,  2001), então, a taxa de identificação de dependência será inferior à 

de consumo de risco ou nocivo – enquanto a taxa de identificação de consumo de risco ou nocivo 

aumenta 11 % com a formação de profissionais (de acordo com a Tabela 15), verifica-se um aumento 

de apenas cerca de 3 % para a taxa de identificação de dependência após formação (ver Equação 18).  

0,11×
5

20
= 0,0275~0,03 

(18) 

Assim sendo, e a título de exemplo, suponha-se que, quando os profissionais de saúde não 

possuem formação, a taxa de identificação de consumo de risco e nocivo é de 10 % e o respetivo 

indicador (status quo) tem o valor de 0,5. Caso fosse fornecida formação aos profissionais, passaríamos 

a ter uma taxa de identificação de consumo de risco e nocivo de 11,1 % e um indicador de 0,547. Note-
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se que a taxa de identificação é dada por 5 % de consumo dependente e o restante (95%) de consumo 

de risco e nocivo (ver Equação 19).  

𝐼
 𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑜

= 𝐼
 𝑠𝑒𝑚

 
𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑜

 ×0,8×1,11 + 𝐼
 𝑠𝑒𝑚

 
𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑜

×0,2×1,03

= 0,5×0,8×1,11 + 0,5×0,2×1,03 = 0,547 

(19) 

Por último, relativamente ao dado 3, este também está relacionado com o indicador C, admitindo 

que a taxa de aconselhamento é igual para todos os tipos de consumo. Por exemplo, se a taxa de 

aconselhamento dos profissionais de saúde que não possuem formação é 10 % e o indicador (status 

quo) tem o valor de 0,5, então, a taxa de aconselhamento dos que possuem formação é 11,5 % e o 

indicador toma o valor de 0,575 (ver Equação 20). Assim, o indicador vai aumentar na mesma 

proporção que a taxa de aconselhamento.  

𝐼𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑜 = 1,15 ×𝐼𝑠𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑜 = 1,15 ×0,5 = 0,575 (20) 

É ainda necessário compreender se o impacto que as formações têm sobre um dado indicador é 

total ou parcial. Na Tabela 16 está representado o peso que cada formação tem num dado indicador. 

Estes impactos foram validados pelo expert. Por exemplo, a formação f1 deverá ter total contributo para 

os indicadores uma vez que possui todos os conteúdos considerados relevante para o rastreio, 

identificação e aconselhamento de PLA, já a formação f8 diz respeito à capacidade de aumentar a 

adequação, como tal, o impacto nos indicadores não será tao grande visto não ser uma formação 

exclusiva para o PLA. De referir que os impactos associados às restantes formações que resultam da 

combinação de formações standard (f9 a f120) equivalem a 90 % do impacto conjunto das formações 

standard que as compõem (de acordo com Dias (2015)). 

Tabela 16 – Pesos associados a cada formação em cada indicador. Ia- indicador A; Ic- indicador C 

Formação Ia Ic 

f1 1 1 

f2 0,4 - 

f3 - 0,7 

f4 - 0,7 

f5 - 0,7 

f6 - 0,6 

f7 1 - 

f8 0,5 0,5 

Finalmente, é necessário quantificar qual o impacto global de cada formação em cada indicador por 

profissional formado (Tabela 17). Para tal, é necessário multiplicar o peso que cada formação tem em 

cada indicador (de acordo com a Tabela 16) com o impacto correspondente, dividindo-se depois pela 

lotação de cada formação (a qual se assumiu como sendo 30).  
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Tabela 17 – Impacto de cada formação standard nos respetivos indicadores por profissional formado. (ia- 

indicador a; ic- indicador c) 

Formação Indicador 

influenciado 

Impacto (baseado 

na Tabela 15) 

Peso (baseado 

na Tabela 16) 

Impacto da formação 

por profissional 

f1 Ia 1,2 1 0,04 

Ic 0,15 1 0,005 

f2 Ia 1,2 0,4 0,016 

f3 Ic 0,15 0,7 0,0035 

f4 Ic 0,15 0,7 0,0035 

f5 Ic 0,15 0,7 0,0035 

f6 Ic 0,14 0,6 0,0028 

f7 Ia 1,2 1 0,04 

f8 Ia 1,2 0,5 0,02 

Ic 0,15 0,5 0,0025 

Os impactos das restantes formações (combinações de formações standard) nos indicadores 

encontram-se no Anexo A, Tabela A1.  

5.1.3. Profissionais de saúde  

Além do referido anteriormente, pretende-se contabilizar a formação de diversos profissionais de 

saúde, em cada unidade de saúde. De forma a simplificar o modelo, foram apenas identificados como 

profissionais de saúde os médicos e os enfermeiros. 

Número de profissionais em cada unidade e com que formação  

Deste modo, é necessário identificar o número de profissionais de saúde em cada unidade. Uma 

vez que não foi possível obter valores concretos, foi necessário realizar uma aproximação. Este número 

foi determinado com base no número de médicos e enfermeiros atualmente a desempenhar funções 

no ACES de Oeste Sul (Oliveira e Soares, 2015). Deste modo, no Anexo B na Tabela B1, encontram-

se o número de profissionais de saúde de cada USF/UCSP.  

Profissionais de Saúde com formação 

Atualmente, a distribuição da formação pelos profissionais não possuiu nenhuma estratégia, isto é, 

a candidatura para a participação na formação é livre. Este processo torna o conhecimento sobre o 

número e a formação dos profissionais de saúde, nas diferentes unidades, extremamente complicada. 

Como não existe informação mais precisa, questionou-se a expert sobre o número de formações que 

decorrem, por ano, em Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Segundo esta, existem poucas formações a 

decorrerem anualmente, sendo apenas realizadas, em média, 2 formações por ano em LVT. Como tal, 

foi necessário criar três cenários (ver Tabela 18).  
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Tabela 18 – Cenários realizados para distribuição de profissionais de saúde formados em cada USF/UCSP por 

ano. Nº- número 

Note-se que o cálculo de profissionais formados no ACES foi feito tendo como referência a 

população abrangida pelo ACES, dando-se mais importância à formação dos médicos do que à dos 

enfermeiros.  

No entanto, uma vez que este estudo é referente a 5 anos e supondo que ao fim de 5 anos as 

formações serão reformuladas, é necessário considerar apenas os profissionais formados nos últimos 

5 anos. Assim, para a ACES de Oeste Sul, considerou-se: 

 Cenário pessimista: 5 médicos e 5 enfermeiros formados; 

 Cenário moderado: 10 médicos e 5 enfermeiros formados; 

 Cenário otimista: 10 médicos e 5 enfermeiros formados.  

Tendo por base este número de profissionais formados, e sendo necessário estimar qual o número 

de profissionais formados por USF/UCSP do ACES de Oeste Sul, analisou-se a média dos indicadores 

em cada unidade e assumiu-se que os médicos e enfermeiros formados estão distribuídos pelas 

unidades com melhor desempenho nos indicadores. Assim, foram escolhidas as 4 unidades com maior 

média de indicadores (USF Ouriceira, Gama, Arandis e Costa Campos). É de salientar que para a 

 Pessimista Moderado Otimista 

Nº formações por ano 2 2 2 

Lotação de profissionais 20 25 30 

Formações 

f2 (remete para como 

lidar com o risco; tem 

menor impacto no 

indicador A) e f8 (refere-

se a adequar a 

intervenção; tem menor 

impacto no indicador C) 

f45 (aborda a prevenção 

em diferentes alvos; tem 

impacto moderado no 

indicador C) e f13 (refere-

se a como lidar com o 

risco e aos instrumentos 

de rastreio; tem impacto 

moderado no indicador 

A) 

f116 (remete para a 

prevenção, IB e adequar 

a intervenção; tem 

grande impacto no 

indicador C e ligeiro 

impacto no indicador A) 

f114 (refere-se a como 

lidar com o risco, 

prevenção, IB, 

instrumentos de rastreio 

e adequar a intervenção; 

tem grande impacto no 

indicador A e menor no 

indicador C) 

Número de profissionais 

formados em LVT por 

ano 

24 médicos e 16 

enfermeiros 

30 médicos e 20 

enfermeiros 

36 médicos e 24 

enfermeiros 

Número de profissionais 

formados no ACES 

Oeste Sul por ano 

1 médicos e 1 

enfermeiros 

2 médicos e 1 

enfermeiros 

2 médicos e 1 

enfermeiros 
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resolução do modelo utilizou-se o cenário moderado e que os dados referentes a este, encontram-se 

no Anexo C, Tabela C1.  

5.1.4. Orçamento e Horas disponíveis para formação 

Para a aplicação do modelo há que ter em conta a realidade económica na qual vivemos. No 

contexto atual, onde existem cada vez mais cortes ao nível da saúde, o número de formações terá de 

ser mais limitado, devido aos custos que esta acarreta para o Estado. Assim, o orçamento disponível 

para este setor é de extrema importância. Segundo a expert, no âmbito do consumo excessivo de 

álcool, não está descriminado o valor destinado à formação, existindo apenas um valor total para 

iniciativas ligadas à área de prevenção da doença e gestão clínica no âmbito do case-finding. Contudo, 

existem dados no SICAD (SICAD B, 2016) sobre o número de horas e formadores (um total de 5 

formadores por ano, segundo a expert) existentes durante os últimos 3 anos. Assim, tendo em conta 

que cada formador acarreta um custo de 50 € por hora, foi possível determinar os valores iniciais dos 

custos das formações (custos em 2016, de acordo com a Tabela 19). Tendo em vista prever a evolução 

destes custos para os próximos anos, aplicou-se a técnica de moving average aos dados existentes 

para os últimos 3 anos – esta técnica caracteriza-se pela média dos dados mais atuais ao longo de um 

período de tempo definido (Oliveira, 2015). Considera-se que esta é a técnica de previsão mais 

adequada para este contexto, uma vez que, no futuro espera-se que o número de formações e que a 

percentagem de tempo que um formador utiliza para formar outros profissionais estabilizem. Uma vez 

que este é o valor do orçamento disponível para a região de LVT e o caso de estudo está limitado à 

ACES de Oeste Sul, supôs-se que todas as ACES têm o mesmo orçamento (Tabela 19).  Note-se que 

a percentagem de tempo para a formação foi obtido tendo em conta que, por ano, cada formador 

trabalha 1540 horas (11 meses, 4 semanas mensais, 35 horas semanais). Deste modo, o orçamento 

que se considera para os próximos 5 anos encontra-se apresentado na Tabela 19.  

Tabela 19 – Orçamento existente, anualmente, para a realização de formações e percentagem de horas para as 

formações. 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 

Orçamento [€] 17500 11917 13888 14435 13413 

Orçamento por ACES 

[€] 
1591 1083 1263 1312 1219 

% de horas para 

formações (para os 5 

formadores) 

0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 

Também faria sentido contabilizar os custos gerais associados à formação, ou seja, os custos devido 

ao profissional não estar a trabalhar enquanto se encontra em formação, os custos de “recuperação” 

da produtividade quando regressa da formação, entre outros. Contudo, estes não se encontram 

contabilizados uma vez que ainda não existem estudos a os determinar.  
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5.2. Resultados 

Com os dados descritos acima e o modelo apresentado no capítulo anterior, será agora possível 

analisar diversos panoramas. Inicialmente, serão apresentados e discutidos os resultados do modelo, 

tendo por base a sua aplicação com os dados enunciados na secção anterior.   

5.2.1. Cenários 

Tendo em vista analisar qual a oferta formativa mais adequada aos médicos e enfermeiros 

pertencentes às USF/UCSP do ACES de Oeste Sul foram construídos diversos cenários, como 

podemos observar na Figura 6. Estes diferentes cenários visam dar resposta a diferentes necessidades 

de planeamento, consoante o contexto e necessidades dos decisores no setor da saúde, mais 

concretamente no âmbito do consumo excessivo de álcool. 

 

 

Figura 6- Resumo dos cenários que serão analisados.  

O primeiro cenário (1 A) diz respeito às situações onde se pretende atingir os resultados sem ter 

nenhuma restrição a nível de orçamental, ou seja, quer-se saber “Quanto custa atingir os as metas 

estabelecidas para os indicadores contratualizados”. O objetivo deste cenário é analisar o quão 

dispendioso seria formar os profissionais, atingindo os indicadores pretendidos, em apenas um ano.  

De seguida analisou-se uma situação mais atual, onde se impôs uma restrição orçamental. Aqui 

analisaram-se dois cenários distintos:  

i. No Cenário 2A pretendeu-se perceber como seria a oferta formativa caso se pretendesse 

alcançar metas impostas para os indicadores contratualizados, mas, ao contrário do Cenário 

1, tendo mais tempo para alcançar essas metas (não se impondo que as metas tivessem que 

ser atingidas ao fim do ano, até porque o orçamento disponível pode não ser suficiente para 
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tal situação) ; deste modo, o horizonte temporal foi alterado para 5 anos, visto que é neste o 

espaço temporal que, segundo a expert, os indicadores devem atingir as metas; 

ii. No Cenário 2B analisou-se quais as melhorias possíveis de alcançar nos diversos indicadores 

utilizando o orçamento disponível. Aqui o objeto passa por maximizar as melhorias nos 

indicadores contratualizados, em alternativa à minimização dos custos. Note-se que neste 

caso, considera-se os indicadores optativos (situação atual) tendo, cada um deles, um peso 

de 0,2 na maximização.  

Por fim analisou-se outros dois cenários, onde se prevê que alguns dos indicadores que atualmente 

são facultativos passem a obrigatórios. Em particular, analisou-se os dois cenários seguinte:  

i. No Cenário 3A propôs-se analisar quais as melhorias que os indicadores poderiam 

alcançar de modo a alcançar as máximas melhorias possíveis, e utilizando o orçamento 

disponível. Neste caso, colocou-se o indicador A como obrigatório, sendo que este 

indicador terá um peso de 1, o indicador C manteve-se na situação atual (optativo com um 

peso de 0,2).  

ii. No Cenário 3B, pretendeu-se analisar quais as melhorias que os indicadores poderiam 

alcançar, utilizando o orçamento disponível, sendo ambos os indicadores (A e C) 

obrigatórios. Deste modo, os dois indicadores deverão possuir um peso igual a 1.   

5.2.1.1. Cenário 1 

Para que se atinga as metas propostas pela expert, no Cenário 1 obteve-se como resultados a 

previsão de formação de 50 médicos e 49 enfermeiros, com um custo total de 7700 Euros, ao fim de 1 

ano. Este custo será obtido com a oferta das formações f4, f5, f8, f16, f24 e f52 – formações centradas 

maioritariamente na prevenção. Tendo em conta a Tabela 19, verificou-se que o orçamento necessário 

para a formação dos profissionais neste cenário é muito superior ao orçamento existente atualmente e 

para os próximos anos, nem a soma do orçamento anual disponível para a ACES, durante 5 anos, seria 

suficiente.  
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a)  

 

b)

 

Figura 7 – Valor alcançado pelo indicador e valor pretendido em casa USF/UCSP no Cenário 1A. a) valores 

referentes ao indicador A; b) valores referentes ao indicador C. 

Como se observa na Figura 7, na unidade 7 a formação dos profissionais de saúde implicou um 

aumento de 42 % no indicador A, uma vez que algumas das formações que os profissionais tiveram 

tinham impacto tanto no indicador A como no indicador C, sendo, o impacto, superior no indicador A, 

(indicador A aumentou cerca de 28 % em relação ao expectável).  

Na unidade 5 e na 8, o indicador C era próximo de 92 %, logo não existia grande necessidade de o 

aumentar, como tal, o que se pretende aumentar é pouco (cerca de 0,7%) havendo formação de um 

total de 2 e 4 profissionais, respetivamente. Desta forma, a unidade onde houve menos formação foi a 

5.  No caso da unidade 6, onde o indicador C possuía valor de 94 % no SQ, a formação foi de 8 

profissionais, sendo 3 médicos e 5 enfermeiros. Note-se que apesar do indicador nesta última unidade 

ter valor inicial superior ao das unidades 5 e 8, esta apresenta mais formação de profissionais, uma vez 

que a formação lecionado apresenta impacto inferior aos das outras duas unidades.  
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É de salientar que, para que se atinga os objetivos em apenas um ano, foram utilizadas 84 horas 

de formação, o que implica que cada formador terá de dedicar cerca de 17 horas para a prática das 

formações, num ano. Este valor é ligeiramente acima do esperado (15,4 horas por profissional). Além 

disto, apenas a formação f52 é que se encontra completamente lotada, o que indica que, nas restantes 

formações, poderá haver formação de profissionais de outros ACES.  

a) 

 

b) 

 

Figura 8 – Formação dos profissionais de saúde, por profissional, formação e USF/UCSP, no Cenário 1A. a) 

Formação dos médicos, b) formação dos enfermeiros. 
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Na Figura 8 observa-se mais concretamente qual o número de profissionais, assim como o tipo de 

profissionais, que se deve formar em cada uma das unidades, de forma a que se alcance as metas 

estabelecidas para os diferentes indicadores ao menor custo. 

A unidade onde se deve formar mais profissionais é na unidade 7, com a formação de 17 médicos 

e 21 enfermeiros. Note-se que esta unidade apenas possui 8 médicos e 10 enfermeiros, pelo que, em 

média, cada profissional deverá receber 2 formações. Esta unidade deve receber mais formações visto 

um dos indicadores estar atualmente com o desempenho a zero. Como tal, o aumento que se pretende 

obter neste indicador é superior à média geral.  

Também se constatou que não existe nenhuma unidade onde todos os profissionais recebem uma 

das ofertas formativas standard, por exemplo, não existe nenhuma unidade onde tanto os médicos 

como os enfermeiros tenham a formação f3. Assim, conclui-se que ainda há espaço para formar os 

profissionais, aumentando ainda mais os resultados dos indicadores nas respetivas USF/UCSP.   

5.2.1.2. Cenário 2  

Em 5 anos, não é possível atingir os objetivos do cenário 2A, uma vez que os impactos das 

formações nos indicadores são reduzidos e o orçamento limitado. Por este motivo, será realizado uma 

análise de sensibilidade na secção 5.3 aos valores dos impactos. Contudo, verificou-se que, com os 

impactos iniciais, é possível alcançar as metas em 8 anos (ver Figura 9), com um custo de 7000 Euros. 

Voltou-se a verificar que as formações que deverão ser lecionadas serão formações standards.   
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a)  

 

b) 

 

Figura 9 – Valores finais dos indicadores, no Cenário 2A, com um horizonte temporal de 8 anos. a) Indicador 

A; b) Indicador C. 

No cenário 2B, para que maximize as metas dos indicadores, é necessário um orçamento total de 

5600 €, que irá corresponder a uma formação de 259 profissionais (113 médicos e 146 enfermeiros) e 

um total de 70 horas de formação.  

Verificou-se, pela Figura 10, que em todas as unidades, o indicador A aumenta muito e que apenas 

o indicador C na unidade  7 e 10 é que não é superior à meta definida. Note-se que, na unidade 2, o 

indicador A cresceu 81 % em relação ao esperado, na unidade 7 o mesmo indicador cresceu cerca de 

60 % em relação ao esperado, e que na unidade 10 o crescimento já foi mais acentuado (cerca de 37 

%). Já nos valores do indicador C, o maior crescimento ocorreu na unidade 9 e foi de 3,1 %.   

Contudo, tendo em conta as formações que deverão ser lecionadas em cada ano (f6, f7 e f8) verificou-

se que, à exceção da formação f7, todas se encontram lotadas em todos os anos que deverão ser 

lecionadas. Note-se que a formação f7 apenas tem impacto no indicador A.  
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a) 

 

b) 

 

Figura 10- Valores finais dos indicadores no Cenário 2B. a) indicador A; b) indicador C. 

 

Tabela 20 – Orçamento disponível e utilizado em cada ano 

Ano Orçamento utilizado [€] Orçamento anual máximo [€] 

2016 1400 1591 

2017 1050 1083 

2018 1050 1312 

2019 1050 1219 

2020 1050 1265 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 20, verifica-se que não haveria outra forma 

de colocar mais uma formação f6 ou f8 (formações com impacto no indicador C), já que estas possuem 

um custo de 350 € e 1400€ respetivamente.  
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a)  

 

b)  

 

Figura 11 – Número de formações a lecionar numa dada unidade, no Cenário 2B. a) formação na unidade 7; 

b) formação na unidade 10. 

Pela Figura 11, constatou-se que realmente as formações f6 e f8 são as menos lecionadas, nas duas 

unidades. Note-se que estas formações têm impacto no indicador C ao contrário da formação f7 que 

apenas tem impacto no indicador A.  

A distribuição de formações deverá ser menor no ano de 2016 e superior no ano de 2017, com um 

total de 30 e 60 profissionais formados, respetivamente. Nos restantes anos, deverão ser formados em 

média 55 profissionais.  
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Figura 12 – Número de formações a lecionar na unidade 3, no Cenário 2B. 

É de salientar também que a unidade 7 (Figura 11) é a que deve possuir mais formação (34 

profissionais devem ser formados) e que a unidade 3 (Figura 12) é a que deverá possuir menos 

formação (16 profissionais). Contudo, como se verifica na Figura 10, os indicadores da unidade 3 foram 

todos alcançados ao contrário do que acontece com a unidade 7. Tal acontece devido ao facto dos 

indicadores da unidade 7 estarem mais baixos que na média das unidades. 

Voltou-se a verificar que, em nenhuma unidade, as formações standards são todas lecionadas.  

5.2.1.3. Cenário 3 

Tanto no cenário 3A como no 3B, o número de profissionais que é necessário formar é igual (259 

profissionais); contudo a distribuição é diferente (109 médicos e 150 enfermeiros para o primeiro 

cenário e 110 médicos e 149 enfermeiros para o segundo). Verificou-se também que o valor monetário 

e temporal é o igual em ambos os cenários, 5600€ e 70 horas de formação.  

Relativamente aos pacotes formativos lecionados, estes também são comuns nos dois cenários, 

isto é, f6, f7 e f8 e a distribuição anual também é igual (em 2016 uma formação f8, e nos restantes anos 

uma formação f6 e f7).  

Assim, verificou-se que o valor da soma da melhoria dos desempenhos dos indicadores alterou-se 

uma vez que o indicador C no cenário 3B passa a ter maior peso (5,0 no cenário 3A e 5,4 no cenário 

3B).  
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a) 

 

b) 

 

Figura 13 - Valores finais dos indicadores nos cenários 3A e 3B. a) corresponde ao indicador A e o b) ao indicador 

C. 

Como se verificou na Figura 13, os valores do indicador A são sempre superiores às metas 

estabelecidas em ambos os cenários. Contudo, os valores do indicador C são superiores ao pretendido 

tirando nas unidades 2, 4 ,7 e 10, nos dois cenários. Constatou-se também, que o crescimento do 

indicador A no cenário 3A é igual ao crescimento desse mesmo indicador no cenário 3B. Note-se que 

nos dois cenários o indicador A tem um peso de 1. Quando se observa o crescimento do indicador C, 

verifica-se que, em média, o crescimento é igual, mas está alocado de diferentes formas (por exemplo, 

na unidade 6 o crescimento é de 3,4 % e 1,8 % nos cenários 3A e 3B, respetivamente). 
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a) 

 

b)  

 

Figura 14 – Número de formações a lecionar na unidade 6. a) Cenário 3A; b) Cenário 3B. 

Como se observa na Figura 14, a diferença no indicador C deve-se ao facto de no cenário 3B serem 

alocados menos profissionais para a formação f6, que tem impacto exclusivo no indicador em causa.  

Em ambos os cenários também se constatou que é impossível alocar mais alguma formação, de 

forma a que os indicadores que se encontram abaixo do pretendido aumentem. Isto porque, a nível 

total, existe orçamento disponível, contudo, anualmente restam em média 200 € por ano, o que o que 

não permite a alocação de mais nenhuma formação. Além disso, as formações com impacto no 

indicador C encontram-se completamente lotadas nos dois casos. Relativamente à formação f7 (que 

apenas possui impacto no indicador A), existem algumas vagas por preencher em alguns anos, vagas 

essas que poderão ser preenchidas por outros profissionais de saúde de uma ACES diferente.  
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Mais uma vez, nos dois cenários, a unidade com mais profissionais a formar foi a 7 e a com menos 

profissionais a formar foi a 5. Note-se que apesar da unidade 7 ter sido a que foi alocado mais 

profissionais de saúde, esta não alcançou todos os valores pretendidos.  

a) 

 

b)  

 

Figura 15 –Número de formações a lecionar na unidade 7. a) Cenário 3A; b) Cenário 3B. 

Verifica-se na Figura 15 que a distribuição das formações na unidade 7 é diferente e que são 

alocados mais profissionais na formação f7 (em ambos os casos) e menor na f8 (formação que tem 

impacto nos dois indicadores).  Desta forma, está explicito o porquê da unidade não conseguir alcançar 

os valores pretendidos no indicador C.  

5.3. Análise de sensibilidade  

De modo a verificar qual o impacto nas decisões relacionadas com a oferta formativa a disponibilizar 

aos médicos e enfermeiros das várias USFs/UCSPs do ACES de Oeste Sul em Portugal, realizou-se 
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uma análise de sensibilidade. Uma vez que o horizonte temporal considerado é de 5 anos, existem 

alguns parâmetros sobre os quais se considera que existe uma grande incerteza – ver Tabela 21. 

Tabela 21 - Resumo dos parâmetros em análise. Valor inicial e valor que irá ser analisado em cada um. 

Parâmetro Valor inicial 
Valor da análise de 

sensibilidade 

Impacto das formações 

nos indicadores 
Observar Tabela 16 Observar Tabela 22 

Pesos dos indicadores 

optativos 
0,2 0,1 e 0,3 

Considerou-se estes dois parâmetros para a análise de sensibilidade uma vez que são estes que 

apresentam mais incerteza. Para esta análise usou-se como base o cenário 2A para a avaliação da 

sensibilidade a alterações aos impactos das formações nos indicadores, e usou-se ainda o cenário 3A 

para analisar a sensibilidade a alterações ao parâmetro referente ao peso dos indicadores. 

5.3.1. Impacto das formações nos indicadores  

Como se referiu no subcapítulo de dados e pressupostos, os valores dos pesos dados aos 

indicadores (e que refletem o peso atribuído ao impacto de uma dada formação sobre um dado 

indicador) foram validados pela expert. Contudo, estes valores possuem uma grande incerteza, uma 

vez que apenas se inquiriu uma expert neste tema. Além do mais, aquando da análise do Cenário 2A, 

verificou-se que não seria possível alcançar as metas estabelecidas no prazo de 5 anos com o 

orçamento atualmente disponível, e pensa-se que a principal razão será o impacto dos indicadores 

serem baixos. Assim, realizou-se uma análise de sensibilidade, apenas aumentando 20 % ( ver Tabela 

22). O valor escolhido para a análise de sensibilidade foi, mais uma vez, validado pela expert.   

Tabela 22 – Valores dos pesos utilizados para a análise de sensibilidade relativamente aos impactos. Peso do 

impacto nos indicadores com aumento de 20 %. 

  
Ia Ic 

f1 1,2 1,2 

f2 0,6 0 

f3 0 0,9 

f4 0 0,9 

f5 0 0,9 

f6 0 0,8 

f7 1,2 0 

f8 0,7 0,7 
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Tabela 23 –Resultados obtidos pela análise de sensibilidade efetuada aos impactos dos indicadores por 

aplicação do modelo segundo o cenário 2A. 

 

 
Custo [€] 

Profissionais formados 
Nº de horas 

de formação 

totais 

Lotações das 

formações 

Médicos Enfermeiros Total 

Base 
Impossível de alcançar as metas estabelecidas dentro do prazo de 5 anos e respeitando o 

orçamento disponível 

Alteração 

para mais 

20 % 

4550 61 64 125 
63 

 

Nenhuma está 

completa 

Verificou-se que realmente o cenário 2A resultou na impossibilidade de alcançar as metas 

estabelecidas dentro do prazo de 5 anos e respeitando o orçamento disponível devido aos impactos da 

formação nos indicadores (Tabela 23). 
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a)  b) 

 

Figura 16 – Valores dos indicadores com base no cenário 2A. a) indicador A; b) indicador C. 

Como se observa pela Figura 16, em ambos os indicadores os valores são pelo menos iguais aos 

valores pretendidos. Verificou-se que ainda podia haver um acréscimo de formação, uma vez que no 

ano de 2020 não houve qualquer tipo de formação. Nos restantes anos é que tal não poderia ser 

possível visto apenas restarem, em média 200 € por ano.  

Relativamente às formações que deverão ser lecionadas (f3, f4, f5, f6 e f7) verificou-se que estas têm 

mais impacto no indicador C, uma vez que apenas a formação f7 é que tem impacto no indicador A. A 

nível de horas de formação, de 2016 a 2018 são utilizadas 18 horas e no ano de 2019 são utilizadas 

21 horas (mais 7 horas de formação em relação aos restantes anos).  

A unidade onde é necessário formar mais profissionais é na unidade 7 (50 profissionais) como seria 

esperado, visto esta unidade ter os indicadores mais baixos. A unidade onde é necessário formar 

menos profissionais é na unidade 6. Este valor é o espectável uma vez que esta é a unidade cujos 

indicadores são elevados.  

Mais uma vez, constatou-se que ainda existe espaço para mais formação uma vez que não existe 

nenhuma unidade onde todos os profissionais possuem todas as formações standards.   
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5.3.2. Impacto do peso do indicador optativo  

Uma vez que o cenário C3A representa uma situação que ainda não está implementada, existe uma 

grande incerteza inerente a quais os indicadores que serão contratualizados como optativos ou como 

obrigatórios. Assim sendo, é necessário verificar qual o impacto que o indicador optativo terá na seleção 

das formações. Desta forma, pretendeu-se observar qual o impacto caso o indicador C tenha um peso 

de 0,1 ou 0,3.  

Tabela 24 - Resultados obtidos pela análise de sensibilidade efetuada aos pesos do indicador optativo por 

aplicação do modelo segundo o cenário 3A. 

 
Custo 

[€] 

Profissionais formados Nº de horas 

de 

formação 

totais 

Lotações das 

formações Médicos Enfermeiros Total 

Base 5600 109 150 

259 

 

 

70 

Todas as formações 

estão lotadas exceto 

algumas das formações 

f7. 

Alteração 

do peso 

para 0,1 

5600 123 136 259 70 

Todas as formações 

estão lotadas exceto 

algumas das formações 

f7. 

Alteração 

do peso 

para 0,3 

5600 115 144 259 70 

Todas as formações 

estão lotadas exceto 

algumas das formações 

f7. 

Como se observa na Tabela 24, se o peso do indicador optativo (indicador C) for 0,1 ou 0,3 em vez 

de 0,2: 

 O número de profissionais de saúde formados é o mesmo, apesar da distribuição por 

profissional de saúde ser diferente;  

 O número de horas de formação é o mesmo assim como o custo; 

 A capacidade está sempre lotada tirando a formação f7. 

As formações a lecionar destes dois casos são exatamente as mesmas que no cenário base, isto é 

formação f8 no primeiro ano, e uma formação f6 e outra formação f7 em cada ano, nos restantes anos 

em análise.   
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a)  

 

b) 

 

Figura 17 – Valores dos indicadores dependendo dos cenários. a) Indicador A; b) Indicador C. 

Verificou-se pela Figura 17, que os valores obtidos em ambos os cenários no indicador A são sempre 

iguais e sempre superiores ao valor definido pela expert. Quanto ao indicador C, verificou-se que 

dependendo do peso o valor do indicador é mais parecido, note-se que no cenário base o peso do 

indicador C é de 0,2. Assim, conclui-se que a formação é dada tendo em conta o peso que o indicador 

terá na maximização e o impacto do indicador.  

5.4. Resultados Computacionais 

Os tempos de execução de cada um dos cenários assim como o número de iterações estão 

representados na Tabela 25. 
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Tabela 25 – Tempo de execução de cada cenário, com respetivo gap. (Nº- número) 

Cenário Tempo [min] Gap 

relativo 

Nº de 

iterações 

Nº de 

equações 

Nº de 

variáveis 

inteiras 

Nº de 

variáveis 

totais 

C1 A 11,45 0 108652 18 282 2.760 12.078 

C2 A 60 - - - - - 

C2 B 1,8 0 2303 179.044 13.800 60.212 

C3 A 2,2 0 2649 179.044 13.800 60.212 

C3 B 2,1 0 2247 179.044 13.800 60.212 

Verificou-se que todos os cenários, expecto do Cenário 2A, apresentam solução ótima, isto porque 

terminam dentro do tempo limite imposto (60 min), e devolvem solução após esses 60 minutos.  

5.5. Conclusão 

Tendo em conta os dados e pressupostos utilizados e as restrições e objetivos pretendidos, foram 

obtidos diversos resultados (Tabela 26).  

Tabela 26 – Resumo dos resultados obtidos nos diversos cenários. 

Cenário Nº de profissionais de saúde a 

formar 

Nº de horas de 

formação totais 

Custo [€] 

Médicos Enfermeiros Total 

Cenário 1A 50 49 99 84 7700  

Cenário 2A - 

Cenário 2B 112 146 259 70 5600  

Cenário 3A 109 150 259 70 5600  

Cenário 3B 110 149 259 70 5600  

Apurou-se que, caso não existissem restrições orçamentais ou limite de recursos (cenário 1A), o 

gasto monetário seria de 7700 €, com 84 horas totais de formação. Contudo, sabemos que no mundo 

real tal não acontece, isto é, existe um limite de recursos para fornecer as formações. Todavia, 

observou-se que o custo necessário para atingir as metas em apenas um ano, é muito superior ao 

orçamento anual disponível por ACES. Porém, no cenário 2A, verificou-se que provavelmente os 

impactos das formações nos indicadores seriam muito baixos e dessa forma não seria possível alcançar 

as metas definidas.  

Numa situação onde o objetivo seria a maximização das melhorias dos indicadores (Cenário 2B), já 

existiu uma grande alteração tanto a nível de custo monetários como temporais, assim como em 

profissionais formados. Contudo, há que salientar que quando se pretendeu maximizar a melhoria dos 

indicadores, não existiu nenhuma diferença a nível monetário, de número de horas de formação e até 

do total de profissionais que é necessário formar. Assim, constatou-se que, as formações que são 

propostas aquando a maximização dos indicadores são sempre as mesmas (f6, f7 e f8) e que as suas 

distribuições por anos também é a mesma. Assim, confirmou-se que, uma vez que o orçamento é 

limitado, as formações que são propostas acabam por ser os pacotes simples (formações standard) e 
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nunca alcançam formações mais completas (como por exemplo a formação f64 que é composta pelas 

formações f6, f7 e f8). Observou-se também existem sempre unidades onde o indicador C não alcança 

o valor pretendido, e que os cenários 3A e 3B possuem essa situação em mais duas unidades que o 

cenário 2B(mais a unidade 2 e 4 além das unidades 7 e 10).Aquando a maximização, a unidade onde 

existe sempre mais formação é a 7, contudo em alguns casos a unidade com menos formação é a 3 e 

noutros a 5.  

Relativamente à análise de sensibilidade, concluiu-se que realmente os impactos eram modestos, 

e que com um aumento de 20 % nos pesos dos impactos em cada formação, já é possível alcançar as 

metas definidas. Neste caso, os custos são menores tanto a nível monetário como temporal (menos 

3150 € e 21 horas).  Voltou-se a verificar que não é possível alcançar as formações mais completas e 

que as formações que são comuns ao cenário 1A são apenas as formações f4 e f5. Relativamente ao 

peso do indicador optativo, verificou-se que a formação tem em conta o valor do peso, isto é, se o peso 

for maior, então irá ser lecionada mais formação com impacto nesse indicador, caso a multiplicação da 

diferença do peso com o impacto não se sobrepuser à outra, o inverso acontece para o caso contrário.  
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6. Conclusões e trabalho futuro 

6.1. Metodologia proposta e contributo 

O consumo excessivo de álcool tem-se tornado um grande problema, em Portugal, nos últimos anos. 

Este consumo poderá ser reduzido com um maior rastreio e prevenção por parte dos profissionais de 

saúde responsáveis para tais atividades. Vários estudos demonstram que a falta de intervenções no 

âmbito do consumo excessivo de álcool deve-se ao facto dos profissionais não se sentirem motivados 

nem preparados para tal. Contudo, através de uma formação especializada neste âmbito os 

profissionais passam a reconhecer que este é um problema preocupante e ultrapassam os seus medos 

e dificuldades. Desta forma reconhece-se que existe uma falha no planeamento da formação dos 

profissionais que trabalham nas USF/UCSP. De modo a encontrar um método que solucionasse o 

problema descrito anteriormente realizou-se uma vasta pesquisa bibliográfica. Contudo, não se 

identificou nenhum estudo de apoio ao planeamento nesta área em particular. Todavia verificou-se que 

existem vários estudos relativamente ao planeamento da oferta formativa em diversos setores para 

além do setor da saúde, tendo-se constatado que os modelos de programação matemática 

desempenham um papel fundamental no âmbito desse planeamento.  

Neste contexto, a presente tese propõe o desenvolvimento de um modelo baseado em programação 

matemática para o apoio ao planeamento da formação de recursos humanos no setor da saúde, neste 

caso, dos profissionais de saúde com contacto direto com os consumidores excessivos de álcool. O 

modelo proposto permite determinar, anualmente, quais as formações que são necessárias nas várias 

unidades de saúde e quantos profissionais de cada unidade deverão receber cada tipo de formação. 

Neste modelo, considerou-se que cada formação teria um impacto em diversos indicadores de 

desempenho (os quais podem ser optativos ou obrigatórios) e que o objetivo seria a maximização das 

melhorias dos indicadores e/ou a minimização de custos. O modelo proposto permite também ter em 

consideração as condicionantes próprias do setor em estudo, como o limite de formadores disponíveis.  

O modelo foi desenvolvido de forma genérica, permitindo a sua aplicação para planeamento de 

recursos humanos na saúde em qualquer país com um SNS. O modelo pode também ser aplicado ao 

apoio do planeamento da formação de profissionais a desempenhar as suas funções na área da 

prevenção e intervenções breves para redução do consumo excessivo de álcool, ou a qualquer outra 

área da saúde, como por exemplo, ao consumo de tabaco e de outras substâncias psíquicas. 

O modelo desenvolvido na presente tese, apresenta assim diversos contributos face à literatura 

existente, nomeadamente: 

 Considera as especificidades do setor do álcool – e, de acordo com a revisão efetuada, não 

existem estudos na área; 

 Os objetivos considerados não se baseiam apenas nos custos, como é comum nos modelos 

propostos no setor da saúde em geral, contabilizando também outros objetivos de política de 

saúde relevantes, como a maximização dos indicadores de desempenho contratualizados no 

setor;  
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 Explora o impacto da incerteza associada ao setor em análise recorrendo a análises de 

sensibilidades – e a análise de incerteza não é comumente analisada na literatura da área; 

 O modelo foi desenvolvido com um caráter genérico, podendo ser aplicado a outros setores, 

como o tabagismo. 

O modelo desenvolvido foi aplicado ao contexto português, nomeadamente à ACES de Oeste Sul, 

que possui 11 USF/UCSP e que dispões de dois indicadores contratualizados, ligados ao consumo 

excessivo de álcool.  

6.2. Formação de RH na área do consumo excessivo de álcool - Resultados 

Apesar da inexistência de alguns dos dados a utilizar no modelo desenvolvido, pode-se considerar 

que os resultados são satisfatórios e demonstram a grande utilidade do modelo desenvolvido. Dado os 

resultados obtidos, pode-se afirmar que os pressupostos utilizados aproximaram de forma satisfatória 

a realidade.   

Os resultados demonstram que existe, de facto, falta de formação dos profissionais nesta área, 

tendo-se verificado que, nas unidades onde os indicadores são baixos, os profissionais necessitam de 

receber, em média, 2 formações em áreas distintas.  

Observou-se que não existe orçamento para que as metas sejam alcançadas em apenas um ano 

(Cenário 1A). O número de horas necessárias é de 84 e 7700 €, contudo, o orçamento anual para cada 

ACES é muito inferior (ver Tabela 19).Verificou-se ainda que os impactos das formações nos 

indicadores são reduzidos, e como tal é impossível alcançar as metas em 5 anos, com o orçamento 

disponível atualmente (Cenário 2A). 

Relativamente à maximização das metas, concluiu-se que existem sempre duas unidades (unidade 

7 e 10) onde o indicador C não alcança o valor esperado. Verificou-se que não é possível colocar mais 

nenhuma formação que tenha impacto neste indicador, porque não existe orçamento anual disponível. 

Além disso, tanto no Cenário 2B como nos cenários futuristas (Cenário 3A e Cenário 3B), verificou-se 

um grande aumento na melhoria dos indicadores. Comparativamente com o caso atual, onde os dois 

indicadores utilizados são optativos, constatou-se que o custo, o número de horas e de profissionais a 

formar é igual.  Nos cenários futuristas também se verificou que existem unidades que não alcançam o 

valor do indicador C definido (unidade 2, 4, 7 e 10). Note-se que comparativamente com o Cenário 2B 

existem mais duas unidades, tal deve-se ao facto de nestes cenários o indicador C variar de peso e 

como tal, a alocação de formações irá depender do mesmo.  

Observou-se que se deverá investir nas formações f8 (formações mais destinadas à adequação da 

consulta a cada utente) independentemente dos objetivos (minimização de custos ou maximização das 

melhorias dos indicadores) de planeamento considerados. Esta é a formação que se encontra em todos 

os cenários (1A, 2B, 3A, 3B).  

Uma vez que os dados utilizados se baseiam em vários pressupostos, decidiu-se realizar uma 

análise de sensibilidade com o intuito de verificar qual a implicação que pequenas alterações poderiam 

ter nos resultados. Deste modo, apenas dois dos parâmetros foram alterados: impacto dos indicadores 
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e o peso dos indicadores na maximização das melhorias. Assim, verificou-se que é possível atingir as 

metas em 5 anos, com valores de impacto superiores e que não são escolhidas as mesmas formações, 

apenas existindo duas formações comuns ao Cenário 1A (f4 e f5). Contudo, a variação existente nos 

resultados finais não é muito significativa. Como seria de esperar, caso uma dada formação tenha maior 

impacto num dado indicador, o número de horas e o custo associado à formação será menor – 

conseguem-se alcançar as mesmas melhorias com menor investimento em formação. Com esta 

alteração, também se constatou que o número de profissionais formados não se encontra diretamente 

relacionado com o impacto do indicador, isto é, um impacto maior não implica menor formação de 

profissionais de saúde, como seria de esperar. Isto acontece porque a alocação de profissionais de 

saúde nas formações não é constante, isto é, as formações não são iguais em todos os casos. 

No caso da alteração do peso dos indicadores, constatou-se que, mais uma vez, o número de horas, 

o custo de formação e numero de profissionais a formar seria o mesmo. A alteração da importância 

atribuída a cada indicador resulta numa modificação do indicador C dependendo se o peso deste 

indicador é maior ou menos.   

Concluindo, para que se atinga as metas dos indicadores de cada USF/UCSP, em 5 anos, os 

decisores responsáveis pelo planeamento deverão aumentar os impactos das formações e definir como 

pacote formativo, as formações f3, f4, f5, f6 e f7, tendo um custo total de 4550 €.  Caso o foco não fosse 

o orçamento, e estivesse centrado na maximização das melhorias dos indicadores, as formações não 

seriam as mesmas, apenas necessitando das formações f6, f7 e f8, uma vez que neste caso o que era 

pretendido era alcançar um valor mais próximo de 100 %.  

6.3. Limitações associadas à aplicação do modelo proposto ao contexto 

português 

É de referir que os resultados apresentados anteriormente devem ser analisados à luz das 

limitações associadas à própria aplicação do modelo, uma vez que foram assumidos vários 

pressupostos e aplicadas várias simplificações devido à falta de dados com o nível de detalhe 

necessário à aplicação do modelo desenvolvido. 

Uma das limitações está relacionado com os dados utilizados para o cálculo do impacto das 

formações nos indicadores. O problema destes dados está relacionado com o facto de não haver 

informação detalhada sobre a formação fornecida aos profissionais, isto é, não há informação sobre o 

tema, número de horas, lotação, entre outros – por exemplo, de acordo com Anderson et al. (2004), 

profissionais formados têm associada uma taxa de rastreio 2,2 vezes superior à taxa de rastreio por 

parte de profissionais sem qualquer formação; no entanto, os autores não concretizam quanto ao tipo 

de formação a que se referem ou ao número de horas dessa formação. Assim, de forma a simplificar o 

problema assumiu-se o pressuposto que estas formações tinham uma lotação de 30 pessoas e que o 

tema e o número de horas não seriam significativos.   

Outro problema está associado às horas disponíveis para a formação, uma vez que estas foram 

calculadas tendo em conta as formações realizadas em anos anteriores e com um número de 
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formadores sempre constante, o que poderá não ser verdade, uma vez que se espera que o número 

de formadores aumente.  

6.4. Trabalho futuro e recomendações  

Durante a execução desta tese surgiram algumas dificuldades, nomeadamente na obtenção dos 

dados a aplicar no modelo. Assim, para o futuro recomenda-se: 

 A construção de uma base de dados, para cada ACES, onde seria possível ter rápido acesso 

ao número e tipo de profissionais existente em cada USF/UCSP, assim como à formação extra 

universitária associada a cada um deles, isto é, formações no âmbito do: consumo excessivo 

de álcool, jogo, consumo de tabaco, entre outras. Para a construção da base de dados, seria 

necessário alterar a forma de acesso às formações. Atualmente a candidatura para as 

formações é de forma espontânea, isto é, o profissional que deseja assistir à formação 

inscreve-se não havendo qualquer limite do tipo de profissional ou um limite de profissionais 

de uma dada USF/UCSP ou ACES, o que impossibilita a contabilização do número de 

profissionais formados em cada unidade. Deste modo, seria necessário alterar o padrão de 

admissão a cada uma das formações, colocando um limite de profissionais por ACES, ou na 

melhor das hipóteses, formar um profissional de cada ACES que teria como responsabilidade 

de lecionar os conteúdos aprendidos na sua ACES;   

 A construção de uma plataforma onde seria possível partilhar experiências, entre os 

profissionais de saúde, sobre como lidar com os utentes que apresentam consumo excessivo 

de álcool, de modo a reduzir as inseguranças e dificuldades demonstradas em diversos 

projetos já realizados; 

 A definição de um número de profissionais para realização de formação, assim como de um 

limite de horas para as mesmas;  

 A realização de mais estudos focados na determinação do impacto direto de cada tipo de 

formação nos diversos indicadores. Os estudos utilizados para a aplicação do modelo proposto 

na tese não indicam qual a formação que os profissionais devem receber tendo em vista 

alcançar as melhorias nos indicadores, o que poderá levar a erros ao nível da estimativa dos 

impactos nos indicadores; 

 A definição de um orçamento direcionado apenas para a formação de profissionais de saúde 

no âmbito do consumo de álcool. O orçamento atualmente existente poderá levar a uma 

utilização pouco clara, uma vez que o orçamento existente dirige-se à área de prevenção de 

doenças e gestão clínica no âmbito do case-finding, o que permite que o dinheiro seja 

racionalizado para doenças com maior impacto na sociedade ou que leva a mais 

reconhecimento. 

Além destas recomendações, existem outras informações que deverão ser contabilizadas para uma 

aplicação mais fidedigna do modelo proposto. Por exemplo, os custos associados às deslocações dos 

profissionais de saúde do consultório para o local de realização da formação, e vice-versa, não se 

encontram determinados. Assim, dever-se-á realizar um estudo para contabilizar os custos gerais 

associados à formação. A formação dos profissionais de saúde acarreta também custos a nível da 
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produtividade dos mesmos, sendo necessário contabilizar os custos associados ao regresso ao seu 

trabalho após a formação.  

Para além das recomendações apresentadas acima, as quais estão relacionadas com a 

necessidade de um melhor planeamento da recolha e tratamento de informação considerada essencial 

para um planeamento adequado da formação no âmbito do consumo de álcool em Portugal, considera-

se também essencial desenvolver trabalho adicional ao nível da proposta metodológica apresentada 

no âmbito desta tese. 

Como já se referiu, poderá fazer sentido colocar alguns indicadores como obrigatórios. Como tal, 

tendo em vista planear a formação quando se pretende maximizar a melhoria dos indicadores, dever-

se-á dar preferência a indicadores obrigatórios em vez dos optativos. Como primeira abordagem a este 

problema, e no âmbito desta tese, optou-se por questionar uma expert sobre o que seriam pesos 

adequados que refletissem a importância relativa dos vários indicadores (obrigatórios e optativos). No 

entanto, como método alternativo, propõe-se a aplicação da metodologia MACBETH (Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) de forma a avaliar qual/quais o/os 

indicador/indicadores que deverá/deverão ser obrigatório/obrigatórios numa situação inicial, assim 

como qual a sua importância relativa. Considera-se o MACBETH a melhor forma de obter estes 

resultados, uma vez que este é um método iterativo que permite um diálogo simples baseado 

julgamentos qualitativos, aos decisores, sobre a diferença de atratividade entre opções de forma que 

se obtenha pontos para as alternativas e pesos para os critérios (Bana Consulting, 2015).  Na presente 

tese, não foi possível a realização do modelo MACBETH, mas considera-se que este seria um 

importante estudo para definir, de forma menor enviesada, os pesos dos indicadores.  

Poderá também fazer sentido o desenvolvimento de um modelo estocástico de modo a que exista 

uma análise da incerteza mais completa. Este seria com base na construção de árvores de cenários 

que iriam permitir uma avaliação do impacto da incerteza, como por exemplo o impacto dos indicadores. 

Como se comprovou com a pesquisa realizada de forma a encontrar uma solução a um problema 

idêntico ao apresentado na presente tese, este modelo matemático constitui uma inovação no setor da 

saúde.  

Como conclusão final, espera-se que este modelo seja utilizado como apoio para o planeamento da 

formação de profissionais de saúde, não só no âmbito do consumo excessivo de álcool, mas também 

no consumo de outras substâncias psíquicas.    
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Anexo A – Duração, número de formadores e impacto dos indicadores em cada 

formação 

Tabela A1 – Duração, número de formadores de cada formação e impacto de cada pacote formativo em cada 
indicador. 

 Formações Duração Número de 

formadores 

Impacto no indicador 

A 

Impacto no indicador 

C 

f1 28 3 0,040 0,005 

f2 14 2 0,016 
 

f3 7 2 
 

0,0035 

f4 14 1 
 

0,0035 

f5 7 2 
 

0,0035 

f6 7 1 
 

0,0028 

f7 7 2 0,04 
 

f8 14 2 0,02 0,0025 

f9 21 2 0,016 0,0035 

f10 28 2 0,016 0,0035 

f11 21 2 0,016 0,0035 

f12 21 2 0,016 0,0028 

f13 21 2 0,0504 
 

f14 28 2 0,0324 0,0025 

f15 21 2 
 

0,0063 

f16 14 2 
 

0,0063 

f17 14 2 
 

0,00609 

f18 14 2 0,04 0,0035 

f19 21 2 0,02 0,0054 

f20 21 2 
 

0,0063 

f21 21 2 
 

0,005655 

f22 21 2 0,04 0,0035 

f23 28 2 0,02 0,0054 

f24 14 2 
 

0,005655 

f25 14 2 0,04 0,0035 

f26 21 2 0,02 0,0054 

f27 14 2 0,04 0,0028 

f28 21 2 0,02 0,004785 

f29 21 2 0,054 0,0025 

f30 35 3 0,016 0,0063 

f31 28 2 0,016 0,0063 

f32 28 2 0,016 0,005655 

f33 28 2 0,072 0,0035 

f34 35 3 0,054 0,0054 

f35 35 3 0,016 0,0063 

f36 35 3 0,016 0,005655 
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 Formações Duração Número de 

formadores 

Impacto no indicador 

A 

Impacto no indicador 

C 

f37 35 3 0,072 0,0035 

f38 42 3 0,054 0,0054 

f39 28 2 0,016 0,005655 

f40 28 2 0,072 0,0035 

f41 35 3 0,054 0,0054 

f42 28 2 0,072 0,0028 

f43 35 3 0,054 0,004785 

f44 35 3 0,09 0,0025 

f45 28 2 
 

0,00945 

f46 28 2 
 

0,0088 

f47 28 2 0,04 0,0063 

f48 35 3 0,02 0,00855 

f49 21 2 
 

0,0088 

f50 21 2 0,04 0,0063 

f51 28 2 0,02 0,00855 

f52 21 2 0,04 0,01012 

f53 28 2 0,02 0,00792 

f54 28 2 0,054 0,0054 

f55 28 2 
 

0,0088 

f56 28 2 0,04 0,0063 

f57 35 3 0,02 0,00855 

f58 28 2 0,04 0,005655 

f59 35 3 0,02 0,00792 

f60 35 3 0,054 0,0054 

f61 21 2 0,04 0,00585 

f62 28 2 0,02 0,00792 

f63 28 2 0,054 0,0054 

f64 28 2 0,054 0,004785 

f65 42 3 0,016 0,00945 

f66 42 3 0,016 0,0088 

f67 42 3 0,072 0,0063 

f68 49 3 0,054 0,00855 

f69 35 3 0,016 0,0088 

f70 35 3 0,072 0,0063 

f71 42 3 0,054 0,00855 

f72 35 3 0,072 0,005655 

f73 42 3 0,054 0,00792 

f74 42 3 0,09 0,0054 

f75 42 3 0,016 0,0088 

f76 42 3 0,072 0,0063 

f77 49 3 0,054 0,00855 
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 Formações Duração Número de 

formadores 

Impacto no indicador 

A 

Impacto no indicador 

C 

f78 42 3 0,072 0,005655 

f79 49 3 0,054 0,00792 

f80 49 3 0,09 0,0054 

f81 35 3 0,072 0,005655 

f82 42 3 0,054 0,00792 

f83 42 3 0,09 0,0054 

f84 42 3 0,09 0,004785 

f85 35 3 
 

0,0119475 

f86 35 3 0,04 0,00945 

f87 42 3 0,02 0,00855 

f88 35 3 0,04 0,0088 

f89 42 3 0,02 0,0088 

f90 42 3 0,054 0,00855 

f91 28 2 0,04 0,0088 

f92 35 3 0,02 0,0110625 

f93 35 3 0,054 0,00855 

f94 42 3 0,054 0,00792 

f95 35 3 0,04 0,0088 

f96 42 3 0,02 0,0110625 

f97 42 3 0,054 0,00855 

f98 49 3 0,054 0,00792 

f99 35 3 0,054 0,00792 

f100 49 3 0,016 0,0119475 

f101 49 3 0,072 0,00945 

f102 56 3 0,054 0,0117 

f103 49 3 0,072 0,0088 

f104 56 3 0,054 0,0110625 

f105 56 3 0,09 0,00855 

f106 42 3 0,072 0,0088 

f107 49 3 0,054 0,00836 

f108 56 3 0,09 0,00855 

f109 49 3 0,09 0,0054 

f110 49 3 0,072 0,0088 

f111 56 3 0,054 0,00885 

f112 56 3 0,09 0,00855 

f113 56 3 0,054 0,00585 

f114 49 3 0,09 0,00792 

f115 42 3 0,04 0,0119475 

f116 49 3 0,02 0,014208 

f117 49 3 0,054 0,0117 

f118 49 3 0,054 0,0111 
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 Formações Duração Número de 

formadores 

Impacto no indicador 

A 

Impacto no indicador 

C 

f119 42 3 0,054 0,0111 

f120 49 3 0,054 0,0111 
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Anexo B – Número de profissionais em cada unidade  

Tabela B1 – Número de profissionais de saúde em cada unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes valores foram obtidos tendo em conta a zona e a população que cada USF/UCSP abrangia. 

Para tal foi recorrido aos Censos de 2011. Deste modo, foi calculado uma proporção entre a população 

que cada USF/UCSP abrangia e o número total de médicos da ACES.  

 

  

Unidade  Médicos Enfermeiros 

USF Ouriceira u1 9 12 

USF D. Jordão u2 5 7 

USF Gama u3 13 17 

USF Arandis u4 11 14 

USF Costa Campos u5 4 5 

UCSP Mafra Norte u6 8 10 

USF Andreas u7 8 10 

UCSP Mafra Leste u8 8 10 

UCSP Torres Vedras u9 11 14 

UCSP Cadaval u10 6 7 

UCSP Lourinhã u11 5 7 
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Anexo C – Número de profissionais formados nas diferentes unidades 

Tabela C1 – Número de profissionais formados, com uma dada formação, numa dada unidade. 

  
USF Ouriceira USF Gama USF Arandis USF Costa 

Campos 

f13 Médicos 
 

2 2 
 

f114 médicos 2 3 
 

1 

f13 enfermeiros 
    

f114 enfermeiros 2 2 
 

1 

 


