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Resumo 

Vivemos uma época de recessão económica, com alterações sociais e vincada pelo envelhecimento 

da população. Em Portugal assistimos a uma inversão da pirâmide demográfica o que veio 

destabilizar o equilíbrio do sector uma vez que não só uma população mais envelhecida requer 

maiores cuidados de saúde como uma menor população activa diminui as receitas fiscais do estado.  

Estes factores forçam, necessariamente, o Estado a cortar na despesa, nomeadamente na Saúde, 

sendo que uma das medidas necessárias é a redução da comparticipação no seguro de saúde dos 

funcionários públicos que representam uma significativa parcela das receitas das organizações 

privadas. 

O objectivo dos agentes do sector passa por oferecer os melhores cuidados de saúde com a maior 

eficácia e rapidez ao menor custo. Actualmente para obter um bom desempenho neste sistema é 

importante e necessário planear a racional utilização dos recursos, nomeadamente a nível 

estratégico. 

Neste contexto surge o desafio de, numa primeira fase, avaliar a eficiência de uma das unidades 

críticas de uma unidade de saúde, como é o caso do bloco operatório (BO), baseado num caso de 

estudo aplicado ao Hospital Cuf Descobertas (HCD). 

Numa segunda fase, face aos resultados é realizada uma análise crítica a decisões a nível 

estratégico como a escolha do modelo de agendamento, modelo de previsão de procura e perfil de 

atribuição de tipo de bloco a cirurgiões com o intuito de melhor a performance do BO. 

Nesse sentido, foi analisado a nível estatístico a actividade do bloco operatório, com principal foco na 

actividade dos cirurgiões. 

Palavras-Chave: bloco operatório (BO), eficiência, estratégia de agendamento, modelos de previsão  
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Abstract 

We’re living times of economic  recession, with social changes accentuated by population aging. In 

Portugal, we witness an inversion of the demographic pyramid that has destabilized the equilibrium of 

the sector, since not only does an older population require wider health care but also a smaller active 

population diminishes the State’s fiscal revenues.  

These factors necessarily oblige the State to cut on spending, including health care, where one of the 

necessary measures is the reduction of the co-participation in the public servants’ health insurance, 

which represents a significant share of private organizations’ revenues.  

The goal of the sector’s agents is to offer the best health care with the greatest efficiency and speed at 

the least cost. Currently, to achieve a good performance in this system, it’s important and necessary to 

plan rationally the use of resources, specifically at strategic level.  

In this context, and in a first phase, the challenge that arises is that of evaluating the efficiency of one 

of the critical units of a health care unit, such as the Surgery Block (SB), based on a case study 

applied to Hospital Cuf Descobertas (HCD), in a second phase, facing the obtained results, analyze 

the decisions at strategic level such as the most appropriate choice of scheduling model, which 

prevision model to use and profile of type of block to assign to surgeons with the objective to increase 

the SB’s performance.  

In this sense, surgery block activity was analyzed at statistical level with the main focus on surgeons’ 

activity 

Key-words: Operating room (BO), efficiency, scheduling strategy, forecasting models 
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Capítulo 1- Introdução 

1.1 Contextualização do Problema 

Globalmente a procura de serviços de saúde excede a sua oferta, segundo o estudo de Veatch 

(1976), este problema afecta a maioria dos países industrializados. Os recursos financeiros 

disponíveis não são suficientes para satisfazer toda a procura e por isso a consciente alocação de 

recursos torna-se imprescindível para obter o melhor resultado com os recursos existentes (Gross, 

2004).  

Em Portugal, resultado da grave crise económica que o país atravessa e consequente política 

orçamental restritiva vigente, assiste-se a uma redução significativa da despesa pública em todos os 

sectores de actividade, entre os quais o da Saúde. Contudo, o sector privado tem sofrido um aumento 

na procura dos seus serviços associados a uma constante pressão dos seus consumidores na 

redução dos preços(José de Mello Saúde, 2011). 

A investigação realizada, em ordem a encontrar soluções sobre a temática em estudo é baseado 

numa instituição de saúde do Grupo José de Mello Saúde (JMS) que reúne um conjunto de 

características (número de cirurgiões, capacidade e procura) relevantes para que os resultados sejam 

conclusivos e passíveis de generalização.  

A empresa pretende gerir a rede de hospitais e clínicas de forma integrada, ao menor custo, visando 

garantir sempre a satisfação do cliente. Sendo o bloco operatório uma área com uma importância 

fulcral para a rentabilidade do negócio e qualidade do serviço prestado, é necessário garantir um bom 

funcionamento, controlo de custos e harmonização dos fluxos de informação, pessoas, consumíveis e 

equipamentos subjacentes à sua actividade. 

Neste contexto, o Grupo JMS deu como prioritária a análise do Hospital Cuf Descobertas (HCD) por 

este ser o hospital, de entre todos da rede de saúde Cuf, o que enfrenta uma maior procura ao seu 

bloco operatório (BO). O bloco operatório deve ser gerido com o intuito de garantir uma resposta 

atempada à procura, quer esta seja programada ou não e sempre de uma forma eficiente e eficaz. 

Adicionalmente, e dado o elevado número de hospitais/clínicas geridas, é de todo o interesse que 

este processo esteja optimizado e implementado, na medida do possível, de uma forma uniforme 

para ser introduzido em toda a rede.  

Dado o elevado custo inerente à exploração desta área do hospital, resultante da quantidade e 

diferenciação dos factores de produção afectos, é crucial que existam ferramentas de monitorização e 

apoio ao planeamento de forma a fazer face ao crescente número de pacientes operados.  

A Figura 1 comprova esse crescimento, sendo que o hospital de 2009 a 2012 viu o número de 

doentes operados passar de 8924 para 10555, com praticamente o mesmo número de recursos 

disponíveis, o que representa um incremento de 18%. 



 
 

2 

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

2008 2009 2010 2011 2012

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Objectivos do Trabalho 

A realização deste trabalho tem como objectivo melhorar o planeamento no BO a nível estratégico 

através da recolha e análise de dados resultantes da actividade no BO, em particular dos cirurgiões. 

Utilizando a caracterização da actividade desta unidade identifica-se a estratégia de agendamento a 

utilizar, modelo de previsão (Pr) e principais características de produtividade de um cirurgião no HCD 

no ano de 2012, com vista a um agendamento de um cirurgião/especialidade de forma mais clara e 

eficiente, no horário útil do hospital. 

A prossecução deste objectivo foi realizada com base em várias etapas de abordagem metodológica: 

 Contextualização do problema em estudo e da importância do mesmo. 

 Caracterização do mercado e identificação dos principais desafios e oportunidades do sector; 

 Apresentação das características gerais do Grupo JMS e, mais especificamente, do HCD. 

 Caracterização geral do funcionamento do BO, focando o planeamento do mesmo e tudo o 

que influência e constrange a marcação de uma cirurgia, quer implique internamento quer nas 

situações em que o paciente sai do hospital no próprio dia da cirurgia. 

 Revisão da literatura existente sobre o Planeamento e Agendamento do BO dividido em: 

Tipologia de pacientes, incerteza, planeamento e agendamento, estratégia de agendamento 

e eficiência do BO. 

 Caracterização do sistema em estudo: recolha de dados, pressupostos globais e 

características gerais do sistema. 

 Mensurar a eficiência do BO, identificação das fontes de ineficiência e contabilização das 

mesmas em matéria de custos. 

 Avaliação da estratégia a adoptar no HCD e identificação das características diferenciadoras 

entre cirurgiões com bloco fixo e móvel tendo em conta a sua actividade.  

 Análise crítica ao modelo de previsão e, caso se justifique proposta de técnicas de previsão 

alternativas.  
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Figura 1 Evolução do número de doentes operados no HCD nos últimos 5 anos (HCD, 2012) 
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1.3 Metodologia 

Apresenta-se neste ponto a metodologia que se pretende adoptar na abordagem do problema sobre 

o qual incide o presente desenvolvimento da dissertação de mestrado em Engenharia e Gestão 

Industrial.  

Esta fase consiste em cinco etapas que são apresentadas na Figura 2 e descritas de seguida. 

 

Figura 2 Fases de Metodologia na realização da Dissertação de Mestrado 

1) A primeira etapa consiste numa exposição de um dos hospitais do grupo José de Mello 

Saúde, o HCD, com principal foco na área do planeamento e agendamento do bloco 

operatório. Pretende-se que esta etapa descreva como o hospital gere este departamento, o 

seu funcionamento e restrições existentes. 

2) Na segunda fase é efectuada uma revisão bibliográfica de modo a identificar, dentro do meio 

científico, quais os conceitos e métodos mais recentes desenvolvidos na área de interesse 

mencionada de forma a permitir obter conhecimento suficiente para uma melhor abordagem à 

dissertação. 

3) O terceiro passo incide sobre o levantamento, tratamento e caracterização de dados 

relevantes para a resolução do problema, juntamente com a definição dos pressupostos 

necessários para a representação no sistema real e caracterização geral da actividade no 

HCD. 

4) A quarta fase trata de contabilizar a eficiência presente no BO, bem como identificar a origem 

da ineficiência gerada neste departamento e contabilizar o seu custo com o objectivo de 

perceber qual o ponto de situação em matéria de performance do hospital. 

5) Na quinta fase, face ao resultado obtido na fase anterior, pretende-se definir a estratégia de 

agendamento mais apropriada para o hospital e consequentemente não só estudar o modelo 

1 
• Caracterização do Problema 

2 
• Revisão Bibliográfica 

3 
• Recolha e tratamento dos dados necessários para análise 

• Definição de pressupostos 

4 
• Cálculo da eficiência do BO 

• Contabilização dos custos associados à inefiência 

5 

• Definição da Estratégia de Agendamento 

• Perfil de Cirurgião com Bloco Fixo 

• Modelo de Previsão 

6 
• Conclusões finais e trabalho futuro 
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de previsão de tempos de bloco utilizado no hospital como também, caso este não seja 

eficaz, propor uma solução alternativa.   

6) Na sexta e última etapa são analisados e discutidos os principais resultados obtidos bem 

como os modelos sugeridos. Segue-se a sistematização de ideias a desenvolver futuramente. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho assenta em 7 capítulos: 

 No presente capítulo é apresentado o contexto no qual o problema se insere, a metodologia a 

utilizar no desenvolvimento do projecto e dissertação e os objectivos a atingir nesta 

dissertação. 

 No segundo capítulo é apresentada a instituição de saúde que se disponibilizou para o caso 

de estudo, tendo com o principal foco o planeamento de cirurgias no bloco operatório. 

 No terceiro capítulo é feita uma revisão bibliográfica do estado da arte focado nas decisões a 

nível estratégico de planeamento do BO. 

 No quarto capítulo é determinado o método de recolha de dados utilizado nesta dissertação, 

os pressupostos assumidos para o seu tratamento e análise e realizada uma análise geral à 

actividade do ano de 2012 no HCD. 

 No quinto capítulo são implementadas diferentes formas de cálculo de eficiência do BO, 

identificadas as principais fontes de ineficiência que condicionam a utilização máxima deste 

departamento e calculados os seus custos. 

 No sexto capítulo é definida, face aos resultados obtidos e fontes de ineficiência identificadas 

no capítulo anterior, a estratégia de agendamento a utilizar de forma a maximizar a ocupação 

do seu BO, bem como o estudo do modelo de previsão a implementar para a alocação de 

tempos fixos aos cirurgiões. São, também, neste capítulo determinadas as características que 

diferenciam os dois tipos de cirurgiões presentes no hospital. 

 No sétimo capítulo apresentam-se as principais conclusões da dissertação e são propostos 

possíveis estudos complementares para trabalho futuro. 
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Figura 4 Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil (mortes a cada 1000 nascimentos) (OECD, 2012) 

Capítulo 2- Caracterização do Problema 

O presente capítulo consiste na caracterização do problema e questão central da investigação tendo 

por base a análise do funcionamento do bloco operatório do HCD. Para compreender a motivação 

para o estudo, este capítulo começa com uma breve contextualização do mercado da saúde em 

Portugal, seguido de um aprofundamento lógico do mercado da saúde privada, do ponto de vista quer 

da procura quer da oferta. Na secção 2.2 apresenta-se a JMS e dentro deste grupo o caso de estudo 

referido, o Hospital Cuf Descobertas. Seguidamente na secção 2.3 caracteriza-se o bloco operatório 

segundo cinco componentes: custos, configuração e circuito do paciente, circulação, documentos e 

recursos humanos. Na secção 2.4 é caracterizada a estratégia e processo de agendamento do HCD. 

Na secção 2.5 identificam-se os constrangimentos desse processo. O capítulo termina com a 

exposição das conclusões resultantes da análise efectuada. 

2.1 O Mercado da Saúde em Portugal 

2.1.1 Contextualização 

A Saúde é um dos sectores de actividade que, em Portugal, mais se desenvolveu no passado 

recente. Tal deve-se ao esforço do país em alocar recursos humanos, financeiros e técnicos ao 

sistema de saúde levando ao aumento da oferta de cuidados de saúde e da sua qualidade. 

Esse desenvolvimento, como ilustram as Figuras 3 e 4, permitiu que Portugal apresente resultados 

dentro da média da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) nos principais 

indicadores considerados: Esperança Média de Vida e Taxa de Mortalidade Infantil. Portugal, nos 

anos 60, tinha uma discrepância nestes indicadores quando comparados com a média dos países da 

OECD, contudo devido aos esforços realizados, essa diferença foi-se esbatendo pelo que no ano 

2010, no primeiro indicador, Portugal tem uma Esperança Média de Vida de 79,8 anos, que é superior 

à média da OECD que se situa nos 79,7 anos. No segundo indicador Portugal também viu as suas 

práticas surtirem efeito, sendo que em 2010 morreram 2,5 bebés por cada 1000 bebés que nascem 

contra os 4,1 bebés da média da OECD.  
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Para o resultado destes indicadores muito contribuiu a generalização do acesso a cuidados de saúde 

com a criação do Serviço Nacional de Saúde em 1979, complementada com uma iniciativa privada 

crescente, não só em número e dimensão como em qualidade. 

No panorama nacional, em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é universal e tendencialmente 

gratuito, o sector privado tem crescido aproveitando os serviços aos quais o Estado não consegue 

dar resposta mais adequada ou atempada às necessidades da população, deixando espaço para a 

iniciativa privada ter um papel mais relevante no contexto do sector em Portugal, não só 

complementando o SNS mas também competindo com ele. 

Outros factores que contribuíram para a conjuntura actual foram as características sociais e 

económicas do nosso país e população, que em certas áreas, são simultaneamente causa e 

consequência do próprio sistema. Segundo um estudo apresentado pela Deloitte em 2011, a 

população portuguesa de 1991 a 2008 sofreu uma inversão da sua pirâmide demográfica, tendo-se 

observado, Figura 5, um aumento do número de pessoas nas camadas superiores e diminuição nas 

camadas inferiores, realidade que traduz o envelhecimento da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estima-se que dentro de cinquenta anos a população com idade superior a 65 anos atinja, 

aproximadamente, o dobro do registo actual. No mesmo período prevê-se que a população activa 

diminua. Este contexto irá criar um grande desafio para o sector. Se por um lado uma população 

idosa requer maiores cuidados de saúde, por outro uma menor população activa pode implicar uma 

menor obtenção de receitas nomeadamente através dos impostos, o que pode levar a um corte 

substancial na despesa na saúde por parte do Estado (Deloitte, 2011). 

Este desafio não engloba apenas o sector público mas implica também o sector privado devido à 

complementaridade de serviços e mais directamente através da Assistência na Doença aos 

Servidores Civis do Estado (ADSE). Segundo a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada 

(APHP), este subsistema de saúde dos funcionários públicos representa 20% das receitas dos 

hospitais privados. Com este contexto prevê-se que, apesar da tendência no mercado da saúde 

Figura 5 Comparação da Pirâmide Demográfica de 1991 com 2008 em Portugal (Deloitte, 2011) 
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privada ser de crescimento não só do lado da oferta como do lado da procura, este irá enfrentar 

grandes desafios nos anos vindouros. 

2.1.2 Mercado da Saúde Privada em Portugal 

2.1.2.1 Introdução 

O futuro da saúde em Portugal irá assistir a uma transferência de serviços, em que a prestação de 

cuidados de saúde passará cada vez mais pela iniciativa privada, devido ao facto de actualmente já 

estar dotada de assistência médica integral com o apoio de profissionais competentes, muitos dos 

quais já em regime de exclusividade, com o auxílio das tecnologias avançadas. Isto, aliado à 

qualidade e diferenciação dos serviços prestados, este sector está gradualmente a criar condições 

para o tratamento de casos clínicos complexos que até há pouco tempo apenas podiam ser tratados 

no sector público (APHP, 2013). 

Este crescimento é feito de uma forma sustentada, recorrendo a uma gestão criteriosa mas sempre 

tendo o paciente como principal prioridade, aproveitando o estreito relacionamento com as empresas 

de seguros privados de saúde que seguram mais de 2 milhões de pessoas em Portugal (Associação 

Portuguesa de Seguradores, 2009). 

Adicionalmente este sector merece uma atenção reforçada porque é um dos sectores chave da nossa 

economia, na medida em que ao crescer influencia positivamente e cria valor noutras áreas da 

economia nacional, nomeadamente na indústria farmacêutica, dispositivos médicos, têxtil, 

consumíveis clínicos, tecnologias de informação e biotecnologias e contribui para a balança comercial 

através da exportação de produtos e serviços de saúde. 

As seguintes subsecções explicam mais detalhadamente o que levou ao crescimento deste mercado 

numa primeira fase do lado da oferta, e numa fase seguinte do lado da procura. Em ambas as fases, 

primeiro é caracterizado o crescimento numa óptica internacional para posteriormente se indicar o 

que influenciou a realidade portuguesa. 

2.1.2.2 Oferta 

O sector privado da saúde português, em 2009, estimava-se que estivesse avaliado entre 700 e 800 

milhões de euros por ano. Actualmente perspectiva-se que esse número esteja largamente 

ultrapassado. Doyle et al. (2000) e Tountas et al.(2005)  explicam o crescimento do sector privado 

com base em quatro factores:  

1) Elevada qualidade dos serviços dos hospitais privados. 

2) Investimentos em tecnologias de ponta. 

3) Maior número de médicos privados. 

4) Crescente complexidade dos procedimentos operados nesses hospitais. 
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Um outro autor, Oliveira (2010) identifica cinco características que levaram este sector a uma 

tendência de crescimento, nomeadamente através do crescimento do número de hospitais privados. 

Estes drivers de crescimento foram identificados com base no sistema de saúde português: 

1) Mobilidade do pessoal do SNS para o sector privado. 

2) Possibilidade dos médicos verem o seu rendimento aumentar através da actividade no sector 

privado. 

3) Incentivos à criação de unidades privadas e a contratualização do sector privado pelo público. 

4) Criação de vários programas especiais de recuperação de listas de espera. 

5) Sistema de deduções fiscais para gastos em saúde. 

2.1.2.3 Procura 

A procura de cuidados de saúde também tem aumentado a nível global, segundo um relatório 

elaborado pela World Health Organization (2002), este crescimento é maioritariamente resultado de 

três factores: 

1) Envelhecimento da população. 

2) Aumento da capacidade técnica dos hospitais na resposta às necessidades dos pacientes, 

resultado do desenvolvimento tecnológico no sector da saúde. 

3) Aumento das expectativas dos consumidores. 

No contexto do nosso país, o aumento da procura do sector privado é explicado por Ribeiro (2009) 

em cinco pontos: 

1) Procura do cliente de melhor nível de conforto nas actividades de hospitalização. 

2) Resposta rápida aos doentes cirúrgicos. 

3) Fácil acesso a resultados quando necessário a realização de meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica. 

4) Cobertura por parte das seguradoras de praticamente todos os procedimentos cirúrgicos. 

5) Crescente procura de cuidados ligados à estética. 

Contudo as características dos clientes têm vindo ao longo do tempo a mudar. Na última década 

surgiu uma nova classe de clientes neste sector: são indivíduos bem informados, que fazem 

pesquisas sobre os seus sintomas, nomeadamente na internet, consultam estatísticas de 

desempenho dos hospitais, dos planos de saúde e dos médicos, são pessoas que tentam reduzir ao 

máximo a assimetria de informação com o médico. 

Em suma, os clientes cada vez mais sabem reconhecer qualidade e estão mais exigentes nos 

serviços prestados. Aqueles que obterão melhor desempenho no sector serão aqueles que 

conseguirem integrar uma política de sustentabilidade financeira e eficiência operacional sem 

descurar a qualidade e rigor dos serviços prestado (Bohmer, 2000). 
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De seguida apresenta-se o caso de estudo da JMS, organização que, tal como as outras instituições 

privadas em Portugal terá que se alinhar com os princípios de Bohmer (2000) de forma a manter os 

bons resultados. 

2.2 José de Mello Saúde 

2.2.1  Introdução 

A JMS foi criada em 1945 e representa a plataforma de negócio para a área da saúde de um dos 

maiores grupos empresariais portugueses, o Grupo José de Mello. 

A empresa desenvolve a sua actividade no sector da prestação de serviços de saúde tendo uma 

experiência adquirida de mais de 60 anos, apresentando um modelo de saúde que tem por base a 

qualidade do corpo clínico, o acesso à mais moderna tecnologia médica e a humanização dos 

cuidados prestados (José de Mello Saúde, 2011). 

A rede de unidades Cuf conta actualmente com 8 unidades hospitalares e de ambulatório privado, 

sendo que 3 são hospitais e 5 clínicas, localizadas segundo a Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente o grupo gere, em regime de pareceria público-privada, dois hospitais. O Hospital de 

Vila Franca de Xira e o Hospital de Braga, para além de 14 unidades de Imagiologia perfazendo um 

total de 1400 camas e 5500 colaboradores. 

O Grupo JMS assenta toda a actividade em três pilares (José de Mello Saúde, 2011):  

 Talento Humano 

Figura 6 Localização das unidades CUF (HCD,2013) 
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 Serviço 

 Operações e Sistemas 

Segundo o CEO da empresa, a sustentabilidade financeira tem de assumir a sua devida prioridade 

para que o sistema de saúde não regrida, o sector tem de apostar numa melhor racionalização dos 

recursos, procurando sempre melhorar os seus processos e produtividade sem esquecer a aposta 

forte em tecnologias clínicas e de informação acompanhados por um rigoroso controlo de custos. 

Neste contexto o presente trabalho centrar-se-á no pilar das Operações e Sistemas do HCD, com 

foco no tratamento de informação necessário para contribuir para um planeamento mais eficaz do 

BO, que irá contribuir para um melhor funcionamento global deste pilar do Grupo. 

Tendo em conta toda a rede de JMS, o HCD foi seleccionado para o desenvolvimento deste projecto 

devido à actual pressão que enfrenta no seu bloco operatório. Esta pressão, resultante do aumento 

de actividade com praticamente os mesmos recursos, requer um melhor planeamento de forma a 

garantir que esses recursos escassos estão a ser utilizados da melhor forma. As características 

gerais do hospital são apresentadas na subsecção 2.2.2. 

2.2.2 Hospital Cuf Descobertas 

O HCD está localizado no Parque das Nações em Lisboa e é um das instituições privadas do grupo 

com maior capacidade para prestar de cuidados de saúde. Este hospital iniciou o seu funcionamento 

em 2001 e está implantado em 29.700m
2
. 

Fazendo a contabilização das infra-estruturas mais importantes para a prática clínica no hospital, este 

dispõe: 

 5 Salas no Bloco Operatório Central (BOC) com 7 camas de recobro; 

 2 Salas na Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) e 1 sala para realização de cirurgia Lasik 

com 8 camas de recobro; 

 3 Blocos de Partos com 5 camas de recobro; 

 9 Camas na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, 2 das quais em box; 

 145 Camas de internamento; 

 10 Camas (5+5) da Unidade de Cuidados Intermédios e Intensivos Neonatais. 

Adicionalmente o hospital dispõe de uma Central de Esterilização como forma de garantir a qualidade 

de todos os recursos utilizados nos procedimentos.  

Actualmente a actividade média no hospital, por dia, traduz-se em 1.100 consultas, 1.500 exames, 

300 urgências, 45 doentes operados, 11 partos e 45 doentes saídos. Estes números são resultado da 

vasta oferta de cuidados de saúde, modernidade das instalações e dos 44 acordos assinados com as 

principais seguradoras e subsistemas de saúde. 
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De forma a reforçar a aposta na qualidade, mais recentemente, o hospital envolveu-se no projecto 

Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, projecto pelo qual a Entidade Reguladora de Saúde tem 

como objectivo avaliar diversos hospitais do país, criando uma classificação nacional entre 

especialidades hospitalares, englobando também a qualidade do BO. 

2.3 Caracterização do Bloco Operatório 

2.3.1  Introdução 

O BO é uma unidade orgânico-funcional autónoma, constituída por meios humanos, técnicos e 

materiais vocacionados para prestar cuidados anestésico/cirúrgicos especializados, a doentes total 

ou parcialmente dependentes, com o objectivo de salvar, tratar e melhorar a sua qualidade de vida. 

Este departamento caracteriza-se pela sua grande diferenciação e pela utilização transversal das 

diversas especialidades cirúrgicas. Neste espaço podem ser realizadas intervenções cirúrgicas 

urgentes ou programadas, sendo que os utentes chegam do internamento, serviços de ambulatório 

ou urgências. Neste espaço podem-se também realizar exames que requeiram um elevado nível de 

assepsia e/ou anestesia (Administração Central do Sistema de Saúde  (ACSS), 2011). 

É uma unidade que requer particular exigência técnica, não só em termos de instalações, como ao 

nível dos procedimentos que aí são realizados. 

No caso do HCD, o BO é constituído por dois espaços físicos distintos, o BOC e UCA. Estes 

funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano para cirurgias urgentes. Para a actividade programada 

este horário é substancialmente reduzido, sendo que para este tipo de cirurgias funcionam nos dias 

úteis entre as 08:00horas e as 23:00 horas, no caso do BOC, e das 08:00horas as 20:00horas na 

UCA. 

BOC é o conjunto de todas as salas de bloco operatório, que pressupõem internamento do paciente. 

A UCA é direccionada para os procedimentos cirúrgicos em que o paciente não necessita de 

internamento saindo do hospital no dia da cirurgia. Sendo o sistema bastante complexo, e apesar do 

BOC e a UCA estarem situados em dois espaços físicos distintos, o âmbito deste trabalho engloba 

ambos, por isso sempre que se fizer referência ao BO, este estará a englobar o BOC e a UCA. 

O BO pode ser caracterizado segundo cinco dimensões, sendo que esta observação foi realizada de 

forma directa, através do acompanhamento da actividade diária do BO (Lopes, 2012): 

 Custos 

De acordo com Lamiri et al. (2007), em média o BO representa pelo menos 40% do total da despesa 

de um hospital, portanto torna-se crítico analisar a origem dos seus custos de forma a reduzi-los e 

diminuir esta rubrica na componente global do hospital. No HCD, e em linha com a conclusão do 

artigo de Kyung e Cheryl (2009), os principais componentes desta rubrica de custos são os salários, 
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benefícios dos funcionários e material de consumo clinico. Este tema irá ser desenvolvido com maior 

detalhe na secção 5.4. 

 Configuração e circuito do paciente 

O desenho do percurso que o paciente percorre dentro do hospital desde a sua entrada é de grande 

importância na medida que este precisa de estar à hora estipulada no BO, para que a cirurgia não se 

atrase. Após a cirurgia, é de igual importância ter um conhecimento do trajecto do paciente para 

facilitar no seu acompanhamento pós-cirúrgico, tanto por parte dos médicos como pelos 

familiares/acompanhantes do paciente. 

O BO deve estar localizado numa área independente do resto do hospital, mas que permita uma boa 

comunicação entre a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), Recobro, urgência e 

esterilização (Lopes, 2012).  

O percurso genérico de um paciente que tem uma cirurgia programada é ilustrado na Figura 7, tendo 

os seguintes passos: 

1) Apresentação na recepção central do HCD na manhã do dia da cirurgia munido do seu cartão 

de identificação e seguro (caso tenha seguro de saúde). Excepção feita quando a cirurgia 

está planeada para o primeiro bloco de tempo (BT) (BT é a denominação para o período de 

tempo agendado para a realização de cirurgias) da manhã, 8h30, aí o paciente tem de se 

apresentar no dia anterior à cirurgia. 

2) O paciente é direccionado, por um auxiliar de acção médica, para um quarto de internamento. 

No quarto, um enfermeiro(a) fornece as últimas informações relevantes sobre o tipo de 

cirurgia e esclarece a situação pré-cirúrgica do paciente. 

3) Face às características da cirurgia, o enfermeiro (a) prepara o paciente para a mesma (p.ex 

vestir meias de contenção). 

4) Aproximadamente 30 minutos antes da hora do início da cirurgia, o paciente é transportado 

para a sala de Transfer. A sala de Transfer é uma sala de espera anexa ao BO que serve 

para, quando a sala do BO estiver pronta para receber o paciente, este já esteja perto e 

pronto para entrar na mesma. O transporte é feito por um auxiliar de transporte. 

5) Quando estiverem reunidas todas as condições para o início da cirurgia o doente é 

transportado para uma sala do BO onde é realizado o seu procedimento cirúrgico. 

6) Finalizada a operação, mediante a complexidade da recuperação pós-cirúrgica, o doente é 

transportado para o Recobro ou para a UCIP. A UCIP está dotada de equipamentos mais 

sofisticados e fornece um maior acompanhamento ao paciente, por isso esta está 

direccionada para o acompanhamento de casos mais graves. 

7) Após estabilização do paciente, este é transportado para o respectivo quarto onde irá 

prosseguir a sua recuperação, com o apoio de todos os meios necessários. 
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8)  Periodicamente, o cirurgião responsável pela cirurgia visita o paciente no quarto de 

internamento com o intuito de monitorizar a sua recuperação e avaliar se o paciente pode 

prosseguir a sua recuperação em casa, prescrevendo-lhe alta médica. 

No caso de se tratar de uma intervenção cirúrgica urgente, o doente é transportado directamente da 

Urgências para uma sala de BO e faz o mesmo percurso a partir desta unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circulação 

Dada a natureza delicada dos processos realizados dentro do BO, a circulação dentro deste espaço 

físico encontra-se reservada e limitada a profissionais devidamente autorizados. Dentro da circulação 

reservados a estes profissionais, é necessário definir circuitos que reduzam ao máximo a 

possibilidade de acidentes, não só de pessoas como de material médico. 

Os procedimentos neste departamento estão estabelecidos no HCD havendo uma distinção clara e 

sem cruzamentos entre o circuito de material contaminado, “corredor dos sujos”, e esterilizados, 

seguindo as recomendações técnicas da ACSS (ACSS, 2011). 

 Documentos 

De forma a realizar uma cirurgia existem três documentos que, obrigatoriamente, precisam de ser 

preenchidos: Ficha Pessoal, Proposta Cirúrgica e Consentimento Informado. 

Estes documentos podem ser consultados no anexo 1,2 e 3 respectivamente.  

1) Ficha Pessoal 

Figura 7 Circuito do Paciente (HCD,2013) 
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Este documento destina-se a todos os elementos da equipa cirúrgica que pela primeira vez estão 

envolvidos numa cirurgia e é preenchida pelos próprios. Estes têm de a preencher antes da 

realização da mesma e entregá-la na Direcção de Recursos Humanos. O documento serve 

essencialmente para efeitos de controlo de actividade, acesso ao sistema informático e pagamento 

de honorários. 

2) Proposta Cirúrgica 

A proposta cirúrgica tem de ser entregue ao secretário de bloco para que este agende a cirurgia na 

data pretendida pelo cirurgião. O documento é preenchido pelo cirurgião quando este na consulta 

decide que o paciente necessita de ser submetido a um procedimento cirúrgico. Este documento 

detalha os participantes da cirurgia, os procedimentos cirúrgicos que vão ser utilizados e a data 

proposta para a realização deste procedimento. Neste documento o cirurgião deve também solicitar 

algum equipamento ou material específico que pretenda para a cirurgia. 

3) Consentimento Informado 

Este documento é igualmente entregue ao secretário do bloco e é preenchido pelo paciente antes da 

realização do seu procedimento cirúrgico. A necessidade do preenchimento deste documento tem por 

base o direito e liberdade de decisão sobre a prestação de cuidados de saúde e reforça a declaração 

de vontade do doente, na sequência do processo de esclarecimento e fornecimento de informação. A 

falta do seu preenchimento e respectiva assinatura do doente tem como consequência, em regra, a 

inviabilização do acto médico invasivo em causa. 

Tanto a proposta cirúrgica como o consentimento informado podem não ser preenchidos caso se 

trate de situações de urgência nas quais o doente não tem possibilidade de preencher o documento.  

 Recursos humanos 

Sendo esta área um espaço sensível do hospital, o BO rege-se também por um determinado número 

de regras institucionais de forma a garantir o seu bom funcionamento em matéria de recursos 

humanos. 

No HCD existem dois tipos de médicos que podem operar: os médicos pertencentes ao grupo, que 

realizam consultas no hospital, e os médicos convidados, que são profissionais externos à instituição 

e aos quais é disponibilizado o bloco para exercerem a respectiva actividade.  

A Tabela 1 apresenta as várias especialidades que estão disponíveis no portfólio de cirurgias do 

hospital. 

 

 

Tabela 1 Especialidades Cirúrgicas do HCD (HCD, 2012) 
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Para cada cirurgia, o HCD disponibiliza obrigatoriamente uma equipa composta por 4 elementos: 

 Anestesista 

 Enfermeiro(a) de Anestesista 

 Instrumentista 

 Auxiliar 

Adicionalmente pode ser adicionado/solicitado um elemento à equipa, mediante a complexidade do 

procedimento cirúrgico, chamado enfermeiro circulante. Quando se trata de uma equipa externa ao 

HCD, esta deve utilizar a equipa de enfermagem do respectivo BO. 

É importante referir que desde o momento de entrada no bloco até ao momento da alta, a prestação 

de cuidados aos doentes é da responsabilidade da equipa cirúrgica, sendo que o hospital garante os 

meios necessários para a vigilância do cliente aquando no recobro e todo o pessoal auxiliar 

necessário ao bom funcionamento da unidade. 

Caso a cirurgia seja programada existe sempre um trabalho prévio de planeamento da mesma que 

tenta maximizar a capacidade do BO e a disponibilidade de cada cirurgião. 

2.4 Processo de Agendamento do BO 

Actualmente o HCD utiliza uma estratégia de agendamento Modified block scheduling. Esta estratégia 

consiste em atribuir BT semanais fixos a cirurgiões que o hospital considera que têm um nível de 

actividade que justifique esse privilégio, os denominados cirurgiões com bloco fixo (CBF), e preencher 

o restante horário numa óptica first-come-first-served (FCFS), método através do qual o tempo do 

bloco é atribuído ao primeiro cirurgião a requisitá-lo. 

A duração dos BT requisitados é definida pelo cirurgião, pelo que o total de tempo solicitado pelo 

mesmo é a soma das suas estimativas para cada uma das cirurgias que irá realizar nesse BT. O 

cirurgião prevê a duração de cada cirurgia com base na sua experiência. 

A forma como se processa o agendamento, na óptica do cirurgião, é distinta consoante o cirurgião 

tem vínculo com o HCD ou se trate de um médico convidado e dentro dessa distinção se o cirurgião 

tem a si afecto um bloco fixo ou não. 

 Médico HCD 

Este processo implica o contributo de três pessoas: o cirurgião, o gestor cirúrgico e o secretário do 

bloco. 
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Se após análise de um caso clínico, o médico-cirurgião entende que o paciente precisa de uma 

intervenção cirúrgica, este preenche uma proposta cirúrgica na qual propõe uma data que é 

conveniente a si e ao seu paciente. Este documento é entregue a um gestor cirúrgico. 

O gestor cirúrgico tem como função ser o intermediário entre o médico, o paciente e o secretário do 

bloco. O gestor cirúrgico estabelece contacto com os pacientes, disponibilizando-se para esclarecer 

alguma dúvida relativa ao custo de todo o serviço prestado pelo hospital e, caso tenha seguro de 

saúde, indica qual a contribuição que o seu seguro de saúde terá nesse total. Existem no hospital três 

gestores cirúrgicos, sendo que um está direccionado para a área da ginecologia e obstetrícia e os 

outros dois estão encarregues das restantes áreas cirúrgicas. 

Estando o cliente ciente das condições da cirurgia, e caso aceite essas condições, o gestor cirúrgico 

encaminha a proposta cirúrgica para o secretário do bloco para conferir a disponibilidade do horário 

do BO. 

Se a data e hora pretendida pelo cirurgião estiver disponível, a cirurgia fica marcada. Caso esta já 

tenha sido alocada a outro médico, o secretário do bloco transmite essa informação ao gestor 

cirúrgico e este contacta o médico para este propor uma nova data e hora.  

Muitas vezes dada a experiência do secretário do bloco, ao verificar que a data pretendida já está 

alocada, este propõe uma data alternativa ao gestor cirúrgico, que depois pode ou não ser validada 

pelo cirurgião. Este processo pode repetir-se até que a cirurgia esteja devidamente marcada. 

Nos casos em que se trata de um CBF, estes naturalmente irão requisitar primeiro, para os seus 

procedimentos cirúrgicos, BT fixos a si atribuídos e só posteriormente, quando estes estiverem 

totalmente preenchidos, solicitar outro BT disponível.   

 Médico Convidado 

Neste caso, o processo apenas requer o contributo de duas pessoas: o cirurgião e o secretário do 

bloco. 

Os médicos convidados têm contacto directo do secretário do bloco. Quando estes têm um paciente 

que necessita de um procedimento cirúrgico e pretendem utilizar as instalações e recursos do HCD 

ligam directamente para o secretário do bloco e mediante a disponibilidade do horário e do cirurgião, 

este encarrega-se de encontrar uma vaga disponível.  

Atendendo à extrema competitividade do mercado da saúde no sector privado, este agendamento 

tem de ser o mais fácil e flexível possível, porque se o HCD não satisfizer as condições do médico, 

dada a oferta variada no mercado ele encontrará outra instalação que satisfaça os seus requisitos. 

Isto dificulta extremamente o planeamento do BO já que, por vezes, chegam ao bloco pedidos de 

marcação fora do seu horário de funcionamento que têm de ser satisfeitos (p.ex: pedidos de cirurgia 
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na madrugada do dia a que a cirurgia é pretendida), requerendo uma grande flexibilidade por parte 

deste serviço. 

No anexo 4 apresenta-se um horário de um dia aleatório no BOC do HCD. O horário está dividido em 

BT de 30 minutos. O objectivo do hospital é que os BT estejam todos preenchidos, de modo a 

maximizar a utilização de todas as salas. Quando se atribui uma cirurgia a um BT tem que se 

preencher 4 campos de modo a concluir o seu agendamento: o nome do doente, o tipo de 

intervenção, o nome cirurgião principal e o nome do médico anestesista. 

Adicionalmente à lógica FCFS, o BO gere o seu agendamento com recurso à experiência dos seus 

intervenientes e em particular do seu secretário de bloco procurando condicionar em certo grau a 

estratégia de agendamento utilizada no hospital, com vista à optimização do seu horário. 

Nomeadamente no momento da marcação de uma cirurgia, quando o horário pretendido pelo 

cirurgião não se encontra disponível, o gestor procura sensibilizar o cirurgião a marcar a sua cirurgia 

num BT que ainda não se encontre preenchido, uma vez que baseado em experiências passadas 

este sabe que o cirurgião terá provavelmente disponibilidade em agendar nessa data e hora 

alternativa. 

2.5 Constrangimentos de Planeamento 

No âmbito desta dissertação, para além do contacto com o departamento de logística da JMS 

sediado em Carnaxide, houve a oportunidade de acompanhar no terreno o dia-a-dia no BO e falar 

com os seus stakeholders (colaboradores, fornecedores, clientes/beneficiários do serviço prestado, 

entre outras) de forma a identificar os constrangimentos que limitam este departamento em matéria 

de planeamento, eficácia e eficiência. 

Dividimos os constrangimentos em dois momentos distintos: primeiro são identificados os 

constrangimentos no momento do agendamento e, de seguida, são esclarecidos os problemas e 

pressões a jusante do agendamento. 

Os principais constrangimentos no momento do agendamento dividem-se em três níveis: agenda 

médica, duração de cirurgias e informação necessária: 

 Agenda médica 

Actualmente a maioria dos médicos não tem a sua actividade exclusiva no HCD, ou seja, 

complementam esta actividade com outra, numa unidade hospitalar distinta. Este facto limita em 

grande número os horários em que estes médicos têm disponibilidade para agendar cirurgias. Esta 

condicionante é agravada por existirem horários que são requisitados com maior frequência por parte 

dos médicos, o que provoca uma sobrecarga de marcações nesses horários “nobres” e subutilização 

em certos horários, tornando difícil a utilização óptima da ocupação deste departamento. 

 Duração de cirurgias 
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A indicação da duração de cirurgias por parte dos cirurgiões resulta num constrangimento. Mesmo 

tendo em consideração a incerteza associada a todos os procedimento cirúrgico, o facto de o hospital 

não ter controlo sobre essa decisão restringe fortemente a gestão em matéria de planeamento e 

optimização desse espaço. A estimativa por parte dos cirurgiões torna o processo bias retirando-lhe 

rigor. 

 Informação necessária 

O terceiro constrangimento é a informação. Para gerir é preciso informação. Contudo são poucos os 

dados rigorosos e compilados de apoio à gestão sobre a actividade do BO presentes no HCD.  

Sabendo que quem realiza o pedido de marcação das cirurgias é o próprio médico, o hospital 

actualmente não tem controlo sobre o tempo real utilizado pelo médico quando este requer uma sala 

do bloco, visto que não monitoriza a diferença existente entre o tempo estimado e o realizado, não 

conseguindo contabilizar a totalidade das ineficiências em matéria de tempo. Existem casos em que o 

cirurgião requer um BT inferior à real duração do procedimento cirúrgico devido à falta de 

contabilização de possíveis complicações resultantes desse procedimento ou por não levar em conta 

diferentes variáveis, tais como: tempos de actuação da anestesia, tempo de chegada do paciente, 

etc.  

Estes casos levam ao atraso de todas as cirurgias seguintes e podem provocar a saída do horário de 

funcionamento, o que implica o cumprimento de horas extraordinárias aos funcionários e um 

acréscimo de custo ao hospital. Noutras situações, o cirurgião requer um BT superior à duração do 

procedimento cirúrgico criando períodos sem actividade no horário de cirurgias. 

Outra informação relevante, mas sem acesso antecipado no HCD, prende-se com a limitação de não 

se puder ter acesso a informação relativa à ordem e duração individual das intervenções cirúrgica 

realizadas no BT afecto, na medida em que é o cirurgião que está responsável por essa decisão e 

este normalmente só a transmite no dia dos procedimentos cirúrgicos. 

O facto de não existir informação precisa e documentação para apoiar as decisões, baseadas 

maioritariamente na experiência, torna certas decisões mais vulneráveis às críticas e desconfiança 

dos indivíduos a quem essas decisões influenciam. Terá maior aceitação, por parte dos 

colaboradores, introduzir medidas suportadas por um documento que sirva de apoio às decisões de 

gestão do bloco, aumentando a monitorização dos processos e pessoal do BO, trabalhando e 

compilando essa informação de forma a poder avaliar e gerir com maior rigor e transparência a 

performance geral do BO e de todos os colaboradores envolvidos nesse departamento (HCD,2012). 

A jusante do agendamento, os constrangimentos também podem ser divididos em dois níveis: infra-

estruturas e seguros de saúde: 

 Infra-estruturas 
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O número de doentes operados cresceu homologamente no último ano na maioria dos meses, o que 

criou uma grande pressão nas infra-estruturas existentes para absorver este acréscimo de procura. 

Esta limitação não é só ao nível da quantidade de salas de bloco disponíveis mas também das infra-

estruturas a jusante do mesmo, como é o caso do número de camas disponíveis no recobro e UCIP. 

As cirurgias de maior complexidade apenas podem ser realizadas se for previamente garantido uma 

cama na UCIP para o paciente recuperar depois do procedimento cirúrgico. Dada a capacidade 

limitada da UCIP e imprevisibilidade de chegada de pacientes de outros departamentos do hospital a 

essa unidade, é criada uma grande pressão nos serviços de enfermagem que têm de garantir uma 

cama para o paciente. No limite, caso essa cama não seja garantida, a cirurgia é cancelada. 

 Seguro de Saúde 

Quando ocorre o planeamento de uma cirurgia, a empresa seguradora de saúde não confirma de 

imediato a sua comparticipação no custo do procedimento cirúrgico em causa. Por vezes esta 

confirmação não chega até à data estipulada para a cirurgia, o que no limite provoca o seu 

cancelamento. Este constrangimento pode originar um espaço vazio no horário, que identificado 

antecipadamente, permitiria que se agendasse outra cirurgia. 

2.6 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo constata-se que o actual contexto macroeconómico cria uma oportunidade mas 

também um desafio no sector privado de prestação de cuidados de saúde. 

Sendo certo que o Grupo JMS gere actualmente 5 hospitais próprios verifica-se que, dentro dessa 

rede de unidades CUF, o HCD é aquele que apresenta maior procura no departamento mais crítico 

de um hospital, o bloco operatório. Sublinha-se ainda que a importância desta área do hospital, em 

grande medida, deve-se ao facto de em média este ser o maior gerador de receitas e custos do 

hospital inteiro.  

Refere-se, por outro lado que, o BO é uma unidade orgânico - funcional complexa para a qual há que 

definir procedimentos rigorosos de planeamento, monitorização e avaliação e em simultâneo gerir 

diferenciados recursos humanos, bem como variada documentação.  

Sendo diversos os constrangimentos que condicionam o funcionamento do BO a nível de 

planeamento e eficiência nomeadamente em termos de gestão dos seus recursos humanos e 

monitorização da sua actividade verifica-se que, para ultrapassar estes constrangimentos, a JMS 

procura o desenvolvimento de uma análise ao nível do planeamento de forma a conciliar cirurgiões de 

12 especialidades diferentes de uma maneira mais eficiente, com vista a uma integração desta 

análise em todas as unidades do Grupo JMS.  

Tendo presente este objectivo, elabora-se no seguinte capítulo uma revisão literária sobre 

planeamento e agendamento no bloco operatório. 
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Capítulo 3- Revisão Bibliográfica 

Este capítulo tem o objectivo de apresentar alguns conceitos e métodos presentes na literatura 

científica relevante para o tema relativo à gestão do bloco a nível estratégico e encontra-se dividido 

em sete secções: Introdução, Tipologia de pacientes, Incerteza, Planeamento e Agendamento do 

Bloco Operatório, Estratégia de Agendamento do Bloco Operatório, Ocupação/ Eficiência do BO e, 

finalmente, Conclusão. O capítulo começa com uma breve introdução do tema, seguindo-se a secção 

3.2 na qual se introduzem as diferenças existentes entre os tipos de pacientes num contexto 

hospitalar. Na secção 3.3 aborda-se o tema da incerteza presente no BO, visto ser esta uma das 

maiores problemática associada à gestão do BO, são também introduzidos numa subsecção métodos 

de previsão da duração de cirurgias. Na secção 3.4 organiza-se o planeamento e agendamento do 

BO em três níveis de decisão: Estratégico, Táctico e Operacional, evidenciando as opções existentes 

a nível estratégico e as ferramentas de apoio ao mesmo. Na secção 3.5 procede-se à identificação e 

caracterização das estratégias de agendamento do bloco. Na secção 3.6 são apresentadas as 

fórmulas utilizadas para calcular a ocupação do BO e por consequência a sua eficiência. Por fim, na 

secção 3.7, são retiradas as principais conclusões da revisão da literatura e são apresentados os 

pontos essenciais a reter para o desenvolvimento do trabalho futuro. 

3.1 Introdução  

Num contexto em que os prestadores de cuidados de saúde têm procurado aumentar o acesso e 

qualidade dos serviços disponibilizados, a eficiência hospitalar e sustentabilidade económico-

financeira ganham importância, de forma a combater a crescente tendência do sector de diminuição 

das suas margens (Health Care Financial Management Association, 2003; José de Mello Saúde, 

2011). 

Dentro de todas as áreas de um hospital, o BO tem um papel central na medida em que esta área 

representa não só a maior fonte de receitas como a maior concentração de custos, representando no 

mínimo 40% do total dos dois parâmetros apresentados. Outro indicador contabilizado neste 

departamento é que, em média, 70% das admissões num hospital envolvem a passagem pelo BO, 

tornando o correcto funcionamento deste departamento vital para o desempenho de uma unidade 

hospitalar (Health Care Financial Management Association, 2003). 

Contudo, a sua gestão e planeamento é particularmente difícil devido ao elevado número de pessoas 

e prioridades desenvolvidas neste processo, ao custo e limitação dos recursos envolvidos e da 

incerteza associada, não só a cada cirurgia, como a incerteza do aumento da procura e aumento da 

esperança média de vida da população (Glouberman & Mintzberg, 2001). 

O planeamento e agendamento do BO adoptado, actualmente, no HCD são baseados 

maioritariamente na experiência dos seus stakeholders. Esta realidade conduz a uma gestão pouco 

eficiente e frágil deste departamento na medida em que se encontra dependente de um número 

reduzido de colaboradores.  
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Planeamento e agendamento constituem um processo de tomada de decisão que tem como objectivo 

a alocação de recursos disponíveis com vista à realização de uma tarefa durante um determinado 

período de tempo em que cada tarefa tem uma determinada prioridade, um tempo de começo e 

tempo de conclusão sendo que tem como finalidade a optimização de um ou mais objectivos (Pinedo, 

2001). 

Neste caso, o método de optimizar este processo é extremamente complexo tornando-se imperativo 

desenvolver ferramentas de apoio à tomada de decisão como: modelos matemáticos, métodos 

quantitativos ou simulação de cenários.  

O presente capítulo é resultado de uma pesquisa de artigos relevantes ao planeamento e 

agendamento do bloco operatório, principalmente utilizando as bases de dados Webofknowledge, 

Sciencedirect e Google Scholar tendo em conta os constrangimentos identificados na secção 2.5. 

No próximo capítulo descrevem-se vários métodos de classificação de pacientes e as principais 

características que os distinguem, visto que mediante as mesmas o planeamento será conduzido de 

forma distinta. 

3.2 Tipologias de Paciente 

No contexto da literatura sobre planeamento e agendamento do BO existem diferentes classificações 

para os pacientes de forma a identificá-los mediante o tipo de cirurgia que vão realizar. 

Adan e Vissers (2002) propuseram a segmentação de pacientes em impatients e outpatients. 

Impatients são pacientes que após a intervenção cirúrgica têm de permanecer no hospital numa 

unidade de internamento. Outpatients são pacientes que saem do hospital no mesmo dia que 

realizaram o procedimento cirúrgico, as denominadas cirurgias de ambulatório. 

Van Oostrum et al. (2008) definiu uma nova versão de classificação de pacientes em que incluiu 

pacientes resultantes de um acontecimento inesperado, utilizando 3 categorias: A,B e C 

A. Casos programados que ocorrem mais frequentemente. 

B. Casos programados que ocorrem poucas vezes. 

C. Casos de urgência. 

No mesmo ano, Pham e Klinkert (2008) vão um pouco mais longe e desdobram a categoria C em 

dois subconjuntos: emergência onde a intervenção cirúrgica tem de ser realizada num período 

máximo de duas horas e urgência em que a intervenção cirúrgica tem um período mais longo para 

ser agendada. 

Mais recentemente, e de forma mais simples, Cardeon et al. (2010) classificam os pacientes em dois 

níveis elective e non-elective, em que a primeira classe representa os pacientes a quem se pode 

programar uma cirurgia antecipadamente. Neste caso o doente e o cirurgião estabelecem por acordo 

mútuo uma data. A segunda classe caracteriza um paciente cuja cirurgia é um acontecimento 
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inesperado, e que deve ser tratado de uma forma urgente. Esses acontecimentos, caracterizados 

pela incerteza, têm um grande impacto no agendamento de cirurgias. Este tema irá ser tratado no 

subcapítulo seguinte. 

3.3 Incerteza 

Um dos principais problemas no desenvolvimento de um planeamento está relacionado com a 

incerteza de duração e possível chegada de cirurgias relacionadas com o ecossistema do BO. Certos 

autores abordam este tema de uma forma determinística, ignorando a incerteza, enquanto outros 

desenvolveram modelos estocásticos nos quais a incerteza é contemplada. 

Dada a extrema dificuldade de gerir a incerteza a maior parte das publicações provenientes da 

literatura científica apenas aplicam o presenta tema para pacientes pertencentes à categoria A (casos 

programados que ocorrem mais frequentemente) da classificação de Van Oostrum et al. (2008) 

(Guerriero & Guido, 2011). 

Contudo, a capacidade do BO é extremamente influenciada pela relação que se estabelece entre as 

duas classes de pacientes: “elective” e “non-elective”, mais ainda devido às diferentes características 

dos mesmos, obrigando a tratamentos distintos em recursos e duração (Lamiri et al., 2008). 

A incerteza começou a ganhar particular importância após os estudos, tanto de Epstein e Dexter 

(2002) como Wullink et al.(2007) e Tancrez et al.(2009).  Estes autores concluíram que o ponto-chave 

de um processo de planeamento e agendamento no BO é a coordenação de diferentes e múltiplas 

actividades num ambiente de incerteza, e que esta deve ser contemplada. 

Dois tipos de incerteza são realçados na literatura deste tema, a incerteza de chegada de um 

paciente em situação de emergência e a incerteza da duração de um procedimento cirúrgico.  

A incerteza proveniente da chegada de um paciente em situação de emergência foi estudada por 

Harper (2002) e mais recentemente por Persson e Persson (2010). Harper (2002) analisou 

detalhadamente a capacidade dos hospitais e avaliou-a utilizando um modelo de simulação que 

reproduz diferentes cenários, comparando, posteriormente, os seus resultados. A utilização deste 

modelo em diferentes hospitais resultou na criação de uma ferramenta genérica que permitiu 

incorporar a incerteza de chegada de pacientes. Persson e Persson (2010) estudaram em que 

medida diferentes tipos de gestão do BO influenciam parâmetros como o tempo de espera dos 

pacientes, cancelamentos e utilização. Estes autores criaram um modelo de simulação em que 

analisaram cenários que têm em conta a incerteza relativa à chegada de pacientes a este 

departamento. 

A incerteza da duração de um procedimento cirúrgico é outro grande condicionante para o 

agendamento, na medida em que nas situações em que uma cirurgia demora um pouco mais que o 

previsto, esta vai atrasar o início de todas as cirurgias programadas posteriormente nesse dia e nessa 

sala de bloco. Esta incerteza pode também introduzir custos adicionais ao hospital pois se esses 
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atrasos levarem uma cirurgia para além do horário normal de funcionamento do BO, o hospital passa 

a ter que pagar horas extraordinárias aos seus colaboradores. Para ultrapassar esta incerteza vários 

autores desenvolveram um modelo para estimar a duração de procedimentos cirúrgicos utilizando 

análises provisionais dos dados do seu histórico. Tanto o modelo desenvolvido por Harper (2002) 

como Persson e Persson (2010) permitem também analisar cenários incorporando este tipo de 

incerteza. Os métodos de previsão utilizados para suavizar esta incerteza irão ser introduzidos na 

secção 3.3.1.  

Adicionalmente à incerteza de chegada de pacientes emergentes e incerteza de duração de cirurgias 

existem outros tipos de incerteza relevantes abordados na literatura, a incerteza de chegada de 

cirurgiões e incerteza de recursos. 

A incerteza de chegada de cirurgiões está relacionada com a hora de chegada do cirurgião para o 

início das intervenções cirúrgicas, ou estando o cirurgião alocado a uma cirurgia programada, pode 

ter que prestar auxílio noutra sala, por exemplo, a um procedimento cirúrgico destinado a doentes 

urgentes/ emergentes. Dexter et al. (2009) citado em Lopes (2012) examinaram a contribuição desta 

incerteza dos cirurgiões para a taxa de ocupação e concluíram que se esta não for acautelada leva a 

resultados de ocupação inferiores. 

Quanto à incerteza de recursos, apesar de poucos artigos se debruçarem sobre o seu estudo, 

Lambrechts et al. (2006) abordaram este tema e alcançaram uma relação muito próxima entre este 

tipo de incerteza e a chegada de pacientes. Concluíram que esta incerteza está intimamente ligada à 

chegada de urgências/ emergências, pois as rupturas de stock e consequente atraso de cirurgias (ou 

mesmo cancelamento) acontecem com maior frequência em situações de chegada imprevisível de 

pacientes. 

3.3.1 Estimativa de Duração de Cirurgias e Volume de Actividade 

Diariamente são realizadas estimativa sobre o volume de actividade e duração de cirurgias sem a 

certeza sobre o que irá acontecer no futuro. A previsão faz com que se antecipe o futuro e se possa 

planear de acordo com o mesmo. Uma boa previsão serve de base não só para decisões a nível 

estratégico mas também em decisões a nível táctico e operacional (Ozcan, 2009). 

O rigor destas previsões é importante na medida em que influencia diferentes intervenientes como 

gestores, cirurgiões, anestesista, pacientes, enfermeiros, etc. No caso da duração de cirurgias se 

frequentemente se ultrapassar a hora estipulada, tal irá influenciar agendamentos seguintes e, em 

casos extremos, impedir que cirurgiões concretizem consultas agendadas para depois do 

procedimento cirúrgico ou acompanhamento pós-cirúrgico de certos pacientes (Zhou et al.,1999). 

Contudo a previsão, tal como o nome indica não é uma ciência exacta, os seus resultados raramente 

são exactamente iguais aos que realmente acabam por se realizar, por isso as decisões suportadas 

por estas técnicas quantitativas têm de, adicionalmente, ser complementadas com a apreciação e 

experiência dos seus stakeholders. 
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Apesar de existirem diversos métodos de previsão já estudados, Ozcan (2009) defende que para este 

processo ter o sucesso pretendido o processo de previsão tem que obrigatoriamente ser constituído 

por cinco passos fundamentais: 1) Identificar o objectivo de previsão; 2) Estabelecer o horizonte 

temporal; 3) Seleccionar uma técnica de previsão; 4) Executar a previsão; 5) Monitorizar o rigor da 

previsão. 

A previsão pode ser de dois tipos, qualitativa e quantitativa (Jacobs & Chase, 2008). 

A previsão qualitativa representa é baseada em informações subjectivas. Estas previsões podem 

resultar de inquéritos, opiniões de executivos, consultoria, opiniões de elementos da gestão do 

hospital ou mesmos do seu staff. Exemplos de previsão qualitativa são: o método de Delphi, opinião 

de executivos, extrapolação naive, pesquisa de mercado, analogia histórica, etc. 

A previsão quantitativa utiliza dados históricos de forma a prever um acontecimento futuro. Este 

método requer a construção de um modelo matemático a partir de dados que descrevem a variação 

do acontecimento ao longo do tempo. Este grupo de dados é denominado série temporal. 

Segundo Fernandes e Anzanello (2010), a análise de séries temporais permite analisar o 

comportamento da série em termos de média, sazonalidade, ciclo e tendência. Contudo Ozcan 

(2009), no seu estudo constata que a análise das séries temporais permitem não só identificar o 

comportamento da série em termos de sazonalidade, ciclo e tendência mas, também, em termos de 

variações irregulares ou aleatórias.  

A “tendência” ocorre quando a série apresenta um comportamento ascendente ou descendente por 

um longo período de tempo. A série possui um padrão sazonal quando padrões cíclicos de variação 

se repetem em intervalos relativamente constantes de tempo resultado de fenómenos como o tempo, 

férias. Os hospitais frequentemente experienciam sazonalidade semanal e diária Ozcan (2009). 

Padrões cíclicos existem quando a série exibe variações ascendentes e descendentes, porém em 

intervalos não regulares de tempo, frequentemente resultado da situação macroeconómica vigente no 

sistema em estudo. Variações irregulares são picos presentes na base de dados causados por uma 

circunstância invulgar. Variação aleatória é definida como a variação residual que permanece após o 

estudo de todos os anteriores comportamentos apresentados. 

Apesar de existirem diferentes métodos de previsão utilizados na literatura este deve ser 

seleccionado segundo cinco factores: 1) horizonte temporal; 2) Dados disponíveis; 3) Precisão 

requerida; 4) Investimento necessário; 5) Existência de pessoal qualificado. 

Dexter et al. (1999) desenvolveram um modelo estatístico de previsão de duração de cirurgias com o 

intuito de estudar se a utilização da média de casos históricos anteriores e média de turnovers 

(duração de tempo entre o final de um tempo de sala e o início de outro) seria uma metodologia para 

prever o tempo de duração das cirurgias e, se esta minimizava o custo com o pessoal do BO. 

Concluíram que apesar de esta metodologia não minimizar o custo com o pessoal do BO, esta 

representa um método interessante para prever a duração dos procedimentos cirúrgicos. 
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No mesmo ano, Macario et al. (1999) realizaram uma análise com o objectivo de investigar qual a 

extensão temporal de dados passados se deve englobar, de forma a minimizar o erro da previsão. 

Estes autores, para além de reforçarem a metodologia de utilização da média, mostraram que a 

extensão temporal passada óptima se situa nos 12 meses, ou seja, de forma a prever de maneira 

mais precisa a duração de cirurgias idealmente dever-se-á englobar dados do último ano. Contudo as 

performances entre a utilização dos últimos 9 meses e 20 meses face ao nível óptimo não variam 

significativamente. 

Outros autores, tal como Zhou et al. (1999), investigaram as limitações relacionadas com a utilização 

de dados históricos. A maior limitação atribuída a este método prende-se com a existência de uma 

grande quantidade de procedimentos cirúrgicos possíveis e a quantidade de cirurgiões que realizam 

esses procedimentos no hospital.  

Este facto limita de forma significativa a previsão porque a probabilidade de o procedimento cirúrgico 

que pretendemos prever para um determinado cirurgião já ter acontecido é extremamente reduzida. 

Segundo este estudo, realizado numa instituição de saúde, 1/3 dos procedimentos apenas aparecem 

uma vez na base de dados. 

Esta limitação é ultrapassada, em certa medida, por uma utilização de dados de uma extensão 

temporal maior, contudo a utilização de períodos passados muito distante pode levar à inclusão de 

dados relativos a técnicas pouco actuais (Zhou et al., 1999). 

A previsão da duração de cirurgias é ainda englobada na investigação desenvolvida por Eijkemans et 

al. (2010), onde os autores classificam a previsão exclusiva pelos cirurgiões como pouco eficiente e, 

apesar da utilização de médias de dados históricos se considerar como uma análise sólida, os 

autores verificam que a utilização de informação detalhada sobre o cirurgião e paciente juntamente 

com o input do cirurgião melhora de forma significativa o resultado da previsão. 

Tendo isto em conta, os métodos quantitativos abordados serão métodos quantitativos utilizando 

dados históricos e baseados na média, uma vez que o horizonte temporal de dados disponíveis é de 

12 meses, a precisão da previsão apesar de ter de ser rigorosa esta não requer um rigor demasiado 

elevado (ao segundo) e apresenta resultados aproximados aos métodos de previsão com 

complexidade superior apresentados na literatura para além que o custo de implementação bem 

como de formação do pessoal para utilizar estes métodos é praticamente nulo uma vez que se trata 

de técnicas relativamente simples.  

Dos métodos que preenchem os requisitos acima enunciados iremos aplicar a: naive forecast, média 

móvel e alisamento exponencial ao nosso caso de estudo e concluir se estes apresentam resultados 

positivos e rigorosos para a prática do HCD.  

Este tipo de ferramentas são importantes para auxiliar os diferentes tipos de decisões presentes num 

hospital, visto que o BO influencia, não só a montante como a jusante, diferentes departamentos e os 
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seus stakeholders. Assim na secção seguinte é apresentado e dividido o planeamento e 

agendamento em nível estratégico, táctico e operacional. 

3.4 Planeamento e Agendamento do Bloco Operatório  

As decisões no planeamento e agendamento do bloco operatório vão ter um impacto directo no 

desempenho do mesmo. 

A Health Care Financial Management Association (2003) defende que a gestão do bloco tem que ser 

vista de uma forma global em que todos os processos e informações da empresa têm de ser 

integrados. Este método vai permitir uma decisão mais eficiente sobre o agendamento e 

planeamento, de forma a aumentar os lucros e aumentar o número de doentes operados por dia, na 

medida em que ao aceder à informação em tempo real, permite-se uma melhor utilização dos 

recursos e diminuição de períodos “mortos” e atrasos na agenda do BO. 

Por outro lado vários autores, entre os quais Vissers et al. (2001),Testi et al., (2007) e Wachtel e 

Dexter (2008), convencionaram a divisão do planeamento e agendamento segundo três níveis de 

decisão: estratégico, táctico e operacional. 

 O nível estratégico lida com decisões que visam cumprir objectivos organizacionais a longo 

prazo nas empresas. A este nível estudam-se as decisões, tais como: a estratégia de 

agendamento a utilizar, construção de mais uma unidade de cuidados intensivos ou a 

construção de um novo bloco operatório.  

Adicionalmente é a nível estratégico que se distribui o tempo do BO pelos vários grupos 

cirúrgicos (GC) (GC consiste em cirurgiões com características/ especialidades semelhantes) 

ou cirurgiões. 

 O nível táctico contempla decisões a médio prazo, com múltiplos períodos de planeamento. 

Este tipo de planeamento inclui o desenvolvimento de um MSS (Master Surgical Schedule), 

que é um horário cíclico que determina que cirurgia fica associada a cada BT. Para além 

desta tarefa, também define se um determinado cirurgião deve receber mais tempo de bloco 

mediante o seu desempenho e qual o horário de funcionamento do bloco para cirurgias 

programadas. 

 O planeamento ao nível operacional, cujo horizonte temporal visa o curto prazo, gere o dia-a-

dia e planeamento semanal dos pacientes.  

Este nível permite estudar problemas de uma forma mais dinâmica, considerando-se 

incluídas decisões de natureza operacional, designadamente as seguintes: i. a sequenciação 

de cirurgias, ii. cancelamento de cirurgias e iii. modificação do horário. 

Estes níveis de decisão relacionam-se entre si, o output de cada um é o input do nível seguinte de 

acordo com a Figura 8. 
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Nos últimos anos foram desenvolvidos métodos de apoio à decisão dos níveis apresentados mas ir-

se-á apenas apresentar modelos relativos ao foco deste estudo: nível estratégico. 

3.4.1 Nível Estratégico 

A este nível existem quatro problemas principais que devem ser considerados (Blake e Carter,1997), 

a saber: 

1) Número anual de doentes operados e tipo de cirurgias. 

Este tipo de decisão num hospital é referido como hospital case mix selection problem e implica 

definir o número óptimo de paciente e o tipo de cirurgias que o hospital vai disponibilizar. É prática 

comum dos hospitais promoverem serviços que aumentem o prestígio da organização e ajudem a 

recrutar ou reter membros valiosos ao nível do staff médico. 

Feldstein (1967) desenvolveu um modelo de programação linear juntamente com uma análise 

económica de forma a identificar a capacidade máxima de um hospital, em termos do número de 

doentes operados. Enquanto Baligh e Laughhunn (1969) criaram um modelo de optimização do 

número de doentes operados, dando pesos aos critérios mediante a intenção de cada hospital. 

Estes dois modelos consideram apenas um objectivo na sua formulação: o da capacidade do 

sistema. Mas sendo este um sistema complexo, para resolver os problemas a um nível estratégico 

tem que se ter em conta outros aspectos como as preferências dos médicos e enfermeiros utilizando 

um modelo que incorpore multiobjectivos. 

Já Blake e Carter (2002) apresentam uma abordagem determinística onde formulam o problema de 

case mix em dois modelos de programação linear por metas. Os autores aplicam a abordagem 

sugerida neste artigo ao Mount Sinai Hospital, localizado em Toronto (Canadá). Este artigo tem a 

particularidade de conjugar o objectivo dos hospitais de maximizar o seu lucro com as diferentes 

preferências do pessoal médico. 

Neste nível de decisão é necessário optar, face ao tipo de cirurgias, quanto tempo se deve reservar 

para cada tipo de cirurgia. Se se reserva muito tempo torna o horário pouco eficiente, mas se reserva 

pouco tempo provoca atrasos e faz com que as cirurgias excedam o horário de funcionamento 

levando ao pagamento de horas extraordinárias. 

Tempo que é 
distribuido pelos 

GC 

Desenvolvimento 
de um MSS 

Gestão Semanal e 
Dinâmica 

Estratégico Operacional Táctico 

Figura 8 Níveis de Decisão 
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2) Recursos Humanos envolvidos 

A este nível, o hospital escolhe, também, os cirurgiões e toda a equipa que vai estar envolvida no 

funcionamento do BO a longo prazo. Existem hospitais que se especializam numa determinada 

especialidade cirúrgica pelo que os recursos humanos têm de estar de acordo com essa 

especialização. 

3) Avaliar a necessidade de expandir o BO e departamentos a jusante. 

Segundo Vanberkel e Blake (2007) as decisões estratégicas não se devem limitar ao departamento 

do BO, mas englobar também decisões de dimensionamento de outros departamentos do hospital, 

nomeadamente a jusante do acto cirúrgico, como é o caso da UCIP e recobro. 

4) Escolher a estratégia de agendamento, identificar GC e distribuir o tempo pelos mesmos 

Grupos cirúrgicos são conjunto de cirurgiões que estão agrupados segundo características 

semelhantes, essas características tentam ser o mais homogéneas possível tendo em conta um 

critério seleccionado pelo hospital.  

Os grupos cirúrgicos podem ser seleccionados em termos de: performance de mercado, processos, 

económica, médica (Vissers et al., 2001). 

 Performance de mercado- implica que o grupo apresente um desempenho semelhante em 

termos de volume de actividade, urgência, filas de espera, etc. 

 Processo- pressupõe que as cirurgias utilizem tipos de recursos parecidos. 

 Económica- ganhos por cada hora de utilização do BO. 

 Médica- dividir as cirurgias por especialidade. 

O mesmo autor considerou que quando um certo GC não é suficientemente grande, este deve ser 

anexado ao grupo com características mais parecidas ou juntar todos esses pequenos GC de 

pequena dimensão. Segundo Vissers et al. (2001), a esse grupo denomina-se miscellaneous, sendo 

que neste caso se deve ter uma atenção especial face às suas características muito distintas. 

Após a identificação dos GC outra decisão que tem de ser tomada é a divisão do horário de 

funcionamento do BO pelos grupos seleccionados. 

Macario et al. (1999) defende que a melhor forma de distribuir o tempo do BO pelos GC é através do 

método que, actualmente, mais hospitais utilizam. Este método consiste na contabilização do número 

total de horas de BO de cada GC no passado e utilizar esses dados para prever o futuro. Nove anos 

mais tarde, Masursky (2008) elabora um estudo em que considera este método impreciso, 

considerando que o histórico de cada GC não pode ser variável única na previsão da actividade no 

futuro. 
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Já Blake e Carter (2000) abordaram o tema de maneira completamente diferente propondo uma 

metodologia que usa modelos de programação linear, de modo a avaliar os trade-offs entre custo, 

volume e necessidade clínica. 

Face ao crescente domínio das seguradoras no mercado da saúde, neste nível de decisão também 

há que gerir os acordos existentes com estas empresas e procurar acordos com novas seguradoras. 

Outro aspecto a ter em conta prende-se com a necessidade de cada organização se adaptar à 

legislação nacional e internacional do ramo, que varia praticamente todos os anos. 

Adicionalmente a este nível é definido o tipo de estratégia de agendamento utilizada no BO, sendo 

que esta tem de ser escolhida segundo as características da actividade do BO. Após a selecção da 

estratégia de agendamento, os restantes procedimentos apresentados de seguida e associados à 

estratégia de agendamento situam-se a nível táctico e operacional. 

3.5 Estratégias de Agendamento do Bloco Operatório 

Em 1978, Magerlein e Martin (1978) lançaram as bases sobre o tema em que o agendamento é 

caracterizado em duas partes distintas, avançado e alocação.  

Avançado: caracteriza o processo de escolher a data de uma cirurgia. Este método pode ser tratado 

tendo em conta diversos graus de complexidade associados ao número de restrições que se 

pretende incluir. 

Alocação: é o processo em que é determinada a sequência de processos cirúrgicos e a hora do seu 

começo num determinado dia partindo do pressuposto que todos os pacientes estão no hospital e 

prontos para a cirurgia.  

Dentro do agendamento avançado, os mesmos autores, identificaram duas categorias: Open-

Scheduling e Block- Scheduling. 

A estratégia open-scheduling consiste em preencher o horário de acordo com a ordem de chegada de 

pedidos de cirurgia. Este método tem subjacente uma política FCFS. Este processo é efectuado até o 

horário de funcionamento do bloco estar totalmente preenchido ou até um tempo limite de 

antecedência que um cirurgião pode marcar o seu procedimento cirúrgico. Este tempo é uma decisão 

tomada pelo hospital de forma a puder planear minimamente os recursos que são necessários para 

cada operação (Guerriero e Guido, 2011). 

Na estratégia block-scheduling são atribuídos blocos de tempos a cirurgiões ou grupos cirúrgicos GC 

para um determinado período de tempo, normalmente semanas ou meses. Para a utilização desta 

estratégia primeiro tem que se definir a duração dos BT’s (através da previsão da procura) em que vai 

ser dividido o horário, o tempo de cada bloco e o número de cirurgiões ou especialidades cirúrgicas 

que precisam de ser alocadas. Segundo, tem de se fazer a correspondência dos blocos de tempo aos 
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cirurgiões ou GC de modo que a soma do tempo médio das cirurgias seja menor ou igual ao horário 

de funcionamento do bloco (Blake et al.,2002). 

Alguns anos mais tarde Patterson (1996), e mais recentemente Chaabane et al.(2008), introduziram 

uma nova estratégia: Modified block scheduling. 

Esta estratégia é igual à estratégia block-scheduling, à excepção de que em certos BT’s não lhes são 

atribuídos nenhum cirurgião ou grupo cirúrgico. Esta variante do block-scheduling pode ser 

apresentada de dois modos, tendo como objectivo ganhar flexibilidade. Pode simplesmente alocar 

certos blocos de tempo e deixar o preenchimento desses blocos à responsabilidade de quem foi 

alocado e preenche os restantes numa óptica FCFS ou o hospital define um tempo limite de 

antecedência com que o cirurgião ou grupo cirúrgico tem de preencher o espaço a si alocado e 

passado esse tempo de antecedência os BT’s não preenchido, estão disponíveis para serem 

agendados num regime FCFS (Chaabane et al., 2008; Guerriero e Guido, 2011).  

Quando seleccionada esta estratégia de agendamento por parte do hospital, este terá que calcular o 

período de tempo que irá atribuir a cada cirurgião com bloco fixo de forma a resultar num 

agendamento com o menor desperdício possível. 

Para decidir de forma sustentada sobre os problemas assinalados anteriormente é importante ter uma 

percepção do desempenho e eficiência do BO, através da utilização de indicadores que avaliem as 

diferentes dimensões desse espaço físico para os gestores desta unidade identifiquem os pontos que 

precisam de ser melhorados e actuarem sobre eles. 

3.6 Eficiência do BO 

3.6.1 Indicadores 

De entre os autores que se debruçaram sobre o desenvolvimento de indicadores que contabilizem a 

eficiência do BO destacam-se as contribuições de Macario (2007), Van Oostrum et al. (2009) e 

Cardeon et al. (2010) sendo os indicadores por eles propostos observados descritos de seguida e 

apresentados na Tabela 2 de forma sistematizada. 

Informação necessária: Para um planeamento eficiente é preciso o acesso a um grande número de 

dados, pois com recurso a essa informação é possível conhecer melhor os processos e levar a 

melhor conclusões. Contudo, não é apenas preciso olhar para a quantidade dos dados mas sim para 

a sua qualidade que, num ambiente de  constante pressão à sua contablização, está longe de ser 

rigorosa. 

Ocupação do bloco: visto que o bloco é um dos departamentos mais caros num hospital, a maioria 

dos hospitais tenta maximizar a sua utilização. Segundo Cardoen et al.(2010) é o segundo indicador 

mais endereçado na literatura. 
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Robustez do horário: este critério está relacionado com a capacidade do horário fazer face a 

acontecimentos inesperados como emergências, horas extraordinárias ou falta de recursos. Este 

critério é normalmente avaliado contablizando os tempos “mortos” previstos no agendamento para 

fazer face a esses aocntecimentos. 

Alinhamento interdepartamental: o agendamento antes de ser concluído definitivamente tem de ser 

revisto por diferentes departamentos do hospital pois este documento irá influenciar o funcionamento 

de quase todas as áreas de um hospital, e por isso convém que tenha em conta as preferências do 

maior número de departamentos. 

Autonomia do cirurgião: muitas vezes a data de uma cirurgia não é marcada somente tendo em conta 

a necessidade clínica. Apesar disso, existem casos em que os médicos têm de ter total flexibilidade e 

autonomia para as agendar. 

Esforço de gestão: para planear e agendar um bloco operatório é preciso uma equipa, à qual é 

atribuída esta tarefa. A existência de uma metodologia bem delineada, e uma ferramenta de apoio a 

esta gestão, diminuirá substancialmente o esforço necessário cada vez que é preciso mudar o 

agendamento.  

Controlo Financeiro: é importante que o agendamento permita aumentar ao máximo as receitas e 

diminuir os custos. 

Tempo de espera: segundo Cardeon et al. (2010) este é o tema mais endereçado na literatura e 

estuda o tempo médio que um paciente espera pelo seu procedimento cirúrgico, este factor varia 

entre especialidades e está relacionado com o equilíbrio entre a procura e oferta existente em cada 

especialidade. 

Rendimento: este indicador está relacionado com o volume de actividade presente no hospital. 

Falta de Trabalho: faz uma avaliação do tempo que uma sala cirúrgica está sem pacientes 

programados de acordo com o agendamento cirúrgico (Lopes, 2012). 

Cancelamentos: a taxa de cancelamentos é um indicador importante a estudar, não só em termos do 

próprio valor mas da causa que origina esse valor. O seu conhecimento irá permitir mitigar este factor 

e aumentar a produtividade do BO. 

Atraso no começo de cirurgias: O valor deste indicador irá influenciar a capacidade do cirurgião de 

terminar a sua cirurgia no período agendado. 

Tempos de Turnover: Mede a duração entre o final de um tempo de sala e o início do tempo de um 

tempo de sala seguinte, este tempo inclui a limpeza e preparação da sala para o procedimento 

cirúrgico seguinte. 
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Erro de Previsão: análise do erro associado à previsão da duração de cirurgias (duração real (R) 

menos a duração prevista pelo cirurgião). 

Tabela 2 Principais indicadores propostos na literatura para avaliar a eficiência do BO 

Indicador/autores Macario Van Oostrum et al. Cardeon 
Informação necessária  X  

Ocupação do BO  X X 

Robustez do horário  X X 

Alinhamento 

Interdepartamental 
 X  

Autonomia do cirurgião  X  

Esforço de gestão  X  

Controlo Financeiro  X X 

Tempo de Espera   X 

Rendimento   X 

Falta de Trabalho   X 

Cancelamentos X  X 

Atraso no começo de 

cirurgias 
X   

Tempos de turnover X   

Erro de Previsão X   

 

Adicionalmente, com o objectivo de avaliar e comparar a performance de indicadores do BO, Macario 

(2007) desenvolveu um sistema de pontuação para os indicadores por si propostos, onde através de 

benchmark definiu targets para os mesmos, dando pontuação de 0 até 2 consoante o seu 

desempenho. Este benchmark permite que cada hospital possa comparar a sua performance com as 

melhores práticas a nível internacional. Com principal destaque aos indicadores apresentados na 

Tabela 3.  

Tabela 3 Sistema de Pontuação/ Benchmark de Indicadores do BO (Alex Macario, 2007) 

Métrica 
Pontos 

0 1 2 

Média de Atraso 
no começo de 
cirurgias (por dia) 

>60 min 45-60 min <45min 

Cancelamentos >10% 5-10% <5% 

Tempos de 
Turnover 

>40 min 24-40 min <25 min 

Erro de Previsão 
(por cada 8 horas) 

>15 min 5-15 min <5 min 
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3.6.1.1 Ocupação 

A eficiência do BO é maximizada quando a ineficiência do uso do tempo do BO é minimizada. São 

várias as propostas de medição da eficiência através da ocupação do BO desenvolvidas ao longo do 

tempo. Inicialmente foram formuladas duas definições para calcular esta eficiência:  

Strum et al., (1997) definiram “ocupação” como: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜
 

Dois anos mais tarde Strum et al. (1999) utilizaram uma fórmula diferente para medir a ocupação 

através do quociente entre: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
 

A estes rácios pode ser acrescentado o tempo de turnover, originando a Taxa de Ocupação ajustada 

(Macario, 2010): 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
 

Estes rácios são bons indicadores para medir o panorama geral do BO. Mas as fórmulas são de certa 

forma incompletas, quando se pretende fazer uma análise rigorosa do sistema, na medida em que 

falham ao não discriminar a qualidade de utilização do tempo utilizado (Strum et al., 1997).  

Considere-se o seguinte exemplo tendo em conta a primeira definição de Strum et al. (1997) que 

calcula a utilização por tempo alocado: Um determinado período de tempo de uma sala do bloco foi 

alocado a uma cirurgião durante 6 horas para a realização de duas cirurgias distintas, cada uma com 

uma duração de 3 horas. No primeiro caso, as duas cirurgias decorrem no tempo e horário 

estabelecido, recorrendo à expressão (1) a taxa de ocupação é de 100% não existindo desperdício do 

recurso tempo. 

No segundo caso foi igualmente alocado um bloco de 6 horas a um cirurgião. O médico realiza uma 

cirurgia no horário a si alocado com a duração de 3 horas com um atraso de 3 horas e realiza a outra 

fora desse período de 6 horas, também com a duração de 3horas, recorrendo à expressão (1) a taxa 

de ocupação é igualmente 100%. 

Contudo existe não só underutilized time (underutilized time= tempo alocado- tempo real ou zero se o 

valor for negativo), neste caso o valor é de 3 horas porque é esse o valor que no total do período 

reservado não foi utilizado e overutilized time (overutilized time= tempo real-tempo alocado ou zero se 

o valor for negativo) neste caso também de 3 horas porque é o período de tempo que foi utilizado fora 

do BT a si alocado, o que vai provocar uma penalização não só para o staff como para o hospital 

(Wachtel & Dexter, 2010). O mesmo se passaria se fosse contemplado a fórmula introduzida por 

Strum et al. dois anos mais tarde, expressão (2). 

(1) 

(2) 

(3) 
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Por isso Strum et al. (1999) definiram os dois conceitos, underutilization e overutilization, 

apresentados no parágrafo anterior que através do seu estudo permitem caracterizar o sistema e 

complementar a análise de ocupação do bloco. Sendo que a fórmula utilizada para contabilizar a 

ineficiência do BO nesta matéria é:  

𝐼𝑛𝑒𝑓𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜 = (𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒) +

(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒) 

A contabilização do número de horas de overutilization, é frequentemente multiplicado por factor dois 

de forma a incluir custos intangíveis relacionados com a insatisfação de trabalhar para além da hora 

estabelecida (Alex Macario, 2007): 

𝐼𝑛𝑒𝑓𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜 = (𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒) +

(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 2) 

3.7 Conclusão do Capítulo 

Foi analisada a literatura existente, de forma a verificar de que forma são endereçados os 

constrangimentos identificados no Capítulo 2 e de que forma estes são solucionados com vista a 

acrescentar valor, neste caso não só ao meio académico e científico, como ao desempenho do 

hospital em estudo. 

Primeiro ponto identificado está relacionado com as diferentes tipologias de pacientes presentes num 

hospital, onde existem classes de pacientes, non-elective, a quem não se pode agendar uma cirurgia 

pelo que o planeamento deverá centrar-se nos pacientes elective mas tendo em conta a 

imprevisibilidade associada ao departamento do BO que se demonstra não só na possibilidade de 

chegada de pacientes como da duração de cirurgias. 

Para diminuir o impacto da incerteza foi seleccionado por meio de uma pesquisa na literatura qual o 

método de estimar a duração de cirurgias que melhor se enquadrava no contexto do HCD utilizando a 

metodologia de selecção introduzida por Ozcan (2009), onde dado o horizonte temporal de dados 

disponível, precisão requerida, investimento necessário de implementação e formação do pessoal 

foram seleccionados métodos quantitativos baseados na média, nomeadamente naive forecast, 

média móvel e alisamento exponencial. 

O Planeamento pode ser dividido em três níveis de decisão: estratégico, táctico ou operacional. 

Mediante o nível escolhido, diferentes são os problemas que podem ser resolvidos no seio do BO, 

sendo que cada nível relaciona-se com o seguinte (o output de um é o input do outro). Tornando-se 

lógico que se comece pela vertente estratégica. 

Abordando este vertente, teremos que primeiramente fazer um diagnóstico da situação actual do BO 

começando pela recolha de dados e caracterização da sua actividade, seguido de um estudo de 

eficiência deste departamento, utilizando indicadores e principalmente o contributo de Strum et al. 

(1997),Strum et al.(1999) e Macario (2007).  

(4) 

(5) 
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Capítulo 4- Caracterização do Sistema em Estudo 

Neste capítulo são primeiramente apresentados os pressupostos necessários para lidar com a 

complexidade do sistema. Seguidamente, na secção 4.2, é identificado o método de recolha de dados 

e caracterização das amostras recolhidas através de uma análise estatística às variáveis e um estudo 

do número de cirurgiões por especialidade, volume de actividade, complexidade dos procedimentos 

cirúrgicos, tipo de bloco afecto por cirurgião e sazonalidade da procura. Por fim, na secção 4.3, são 

retiradas as principais conclusões dos temas apresentados ao longo do capítulo. 

4.1 Pressupostos 

Nesta secção são apresentadas as estratégias utilizadas para lidar com a complexidade e 

características inerentes ao sistema, bem como a dinâmica desenvolvida para ultrapassar a 

indisponibilidade de dados relevantes para o caso de estudo da presente dissertação. Com a 

adopção destas estratégias pretende-se que o impacto na representatividade e resultados na análise 

seja mínimo, para que estes não percam o seu significado. 

Descrevem-se seguidamente as simplificações adoptadas: 

 Tipologia de Pacientes 

Tendo em conta a classificação de Cardeon et al. (2010) apresentada na secção 3.2, o âmbito deste 

estudo cingiu-se a pacientes “elective”, devido à indisponibilidade de informação detalhada sobre os 

procedimentos “non-elective”, o que permite apenas contabilizar dados sobre procura planeada por 

parte do paciente. Contudo registou-se o valor anual de procedimentos “non-elective” permitindo uma 

análise posterior sobre o tema em questão. 

 Tempo de Sala 

Os mecanismos de recolha de informação do HCD, até ao momento, no que diz respeito à 

monitorização dos tempos de sala, apenas permitem que se introduza na base de dados informação 

referente ao “início de sala” e “final de sala”, isto é, apenas contabilizam o momento em que o 

paciente entra e sai da sala de bloco operatório.  

Este facto faz com que não seja possível discriminar quanto desse período de tempo foi utilizado para 

a aplicação da anestesia e quando tempo foi efectivamente utilizado pelo cirurgião que está a ser 

analisado, pelo que iremos considerar que o tempo de sala obtido é totalmente utilizado pelo cirurgião 

para realizar o seu procedimento cirúrgico. 

 Pacientes operados 

O número de pacientes operados para cada tempo de sala ainda não é contabilizado, contudo foi 

possível ter acesso à informação do número de pacientes operados por cada cirurgião no ano, 

permitindo obter uma média de doentes operados por tempo de sala por médico.  
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Contudo, devido às diferentes políticas de contabilização de dados presentes no hospital, o valor 

médio de pacientes operados é uma aproximação à realidade porque quando dois cirurgiões realizam 

em conjunto o mesmo procedimento cirúrgico são contabilizados para os dois tempos de sala mas 

apenas é contabilizado o doente operado ao cirurgião principal.  

 Instalações do BO 

Conforme foi identificado na secção 2.3.1, o HCD dispõe de duas instalações distintas para realizar 

cirurgias, o BOC e a UCA. A base de dados disponibilizada referente à produção no ano 2012, não 

diferencia em que instalação o cirurgião realizou o seu procedimento cirúrgico pelo que no presente 

trabalho não se irá fazer uma distinção sobre o tipo de instalação utilizada para realizar as cirurgias, 

considerando o bloco operatório como um todo.  

 Falta de dados 

Na base de dados disponibilizada, dos 9098 tempos de sala realizados durante o ano de 2012, 

existem 204 casos em que não foi introduzida a hora do início ou final de sala e 87 cirurgias em que 

faltam os dois registos enunciados anteriormente.  

Para além deste constrangimento foi identificado que essa falha no registo se centrava em poucos 

cirurgiões mas com bastantes ocorrências, pelo que a eliminação desses dados ficou posta de parte 

pois iria prejudicar, em grande escala, a análise da produtividade dos cirurgiões em causa.  

Segundo Macario (2009) a melhor solução para fazer face a esses casos é utilizar a média de 

duração de casos semelhantes para preencher os valores em falta, preferencialmente utilizando 

outros casos semelhantes do cirurgião a que falta o registo. Caso o cirurgião não tenha na base de 

dados outros casos semelhantes introduzir no registo em falta a média de duração de procedimentos 

semelhantes dos restantes cirurgiões presentes na base de dados. Esta técnica foi utilizada nos 

casos em que apenas faltava um registo de forma a utilizar a média de duração para calcular o 

registo em falta.  

No caso em que faltam dois registos foi considerada a média da hora de início do cirurgião em causa 

e foi acrescentada a duração média dos seus procedimentos cirúrgicos semelhantes. Esta técnica 

permite obter resultados tão precisos como outros métodos mais complexos de tratar dados (Alex 

Macario & Dexter, 1999). 

 Outliers 

Outlier é um resultado muito diferente do resto dos dados (Field, 2013). A remoção ou não desses 

casos é um assunto que não apresenta consenso na literatura. Dadas as características do nosso 

caso de estudo, optamos por não remover esses outliers seguindo os estudos de Festinger (1957) em 

que este autor argumenta que consciente ou inconscientemente é removida informação que vai 

contra as convicções do(s) autor(es) que não se deve remover dados só porque estes parecem não 
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estar de acordo com os restantes dados da base de dados, argumentando que este processo é 

subjectivo.  

Adicionalmente devido à natureza do caso de estudo em presença, estes casos de extremos são a 

peça crucial da análise e aqueles que têm relevância observar, pelo que a eliminação dos casos 

extremos iria afectar as conclusões da investigação.  

 Qualidade 

“Tempo, nesta área, é mais do que dinheiro, é o espelho do bom cuidado com o paciente”(Alex 

Macario, 2009). Contudo deve referir-se que a qualidade de prestação de bons cuidados de saúde 

não passa estritamente por uma análise quantitativa, devendo ser completada com uma análise 

qualitativa. Mas sendo o foco da dissertação meramente quantitativo, iremos pressupor que a 

qualidade de serviço que cada cirurgião oferece é máxima e igual para todos os intervenientes. 

Apenas iremos tocar no tema “qualidade” através do estudo do tempo de cada intervenção cirúrgica 

tendo como base o contributo de Macario (2009) para a literatura em foco. 

4.2 Recolha de Dados e Caracterização da Amostra 

A técnica de amostragem é muito importante para garantir representatividade da população em 

estudo, evitar enviesamento e permitir inferência estatística da informação obtida anteriormente 

nomeadamente através de observação directa e o método de recolha de dados escolhido, neste caso 

através de recolha de dados históricos do hospital.   

Os dados recolhidos foram relativos ao ano de 2012, com foco nos procedimentos cirúrgicos que 

tiveram lugar no BOC e na UCA. Posteriormente os dados foram analisados através da utilização do 

software IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versão 20. 

Dadas as limitações relacionadas com os sistemas de informação, não só em termos de abrangência 

como de qualidade dos dados extraídos, em conjunto com os objectivos do presente trabalho que 

estão dependentes de uma grande quantidade de informação disponível em diferentes variáveis e, de 

forma a poder-se retirar conclusões representativas do sistema consideram-se três amostras com 

dimensões e características distintas resultantes da actividade no HCD. 

Uma amostra com 9098 casos, resultante da contabilização de todos os tempos de sala no ano de 

2012, outra com 753 casos de um mês representativo do hospital, obtida de forma a caracterizar a 

qualidade de previsão do hospital com a informação sobre o tempo agendado pelo cirurgião e o 

tempo realmente utilizado. 

 Por fim, uma amostra com 195 casos (número de cirurgiões em actividade no ano de 2012 no HCD) 

com a contabilização do número de pacientes operados e o número de cancelamentos dos mesmos 

no ano em análise. Estes dados serviram de suporte às análises desenvolvidas nos capítulos 

seguintes. 
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As amostras são caracterizadas por 15 variáveis, das quais 3 são variáveis qualitativas e 12 são 

variáveis quantitativas. Na Tabela 4 pode-se observar as três variáveis qualitativas nominais 

presentes nas nossas amostras.  

Tabela 4 Nome dos Cirurgiões, Especialidades e Tipos de Bloco presentes no HCD 

Variáveis Categorias 

Nome dos Cirurgiões 195 

Especialidades 12 

Tipo de Bloco 2 (Fixo ou Móvel) 

 

Conforme observado nos dados referentes à Tabela 4, o HCD tem no seu portfólio cirúrgico 12 

especialidades pelas quais se dividem 195 cirurgiões. A Figura 9 ilustra como se encontram 

distribuídos esses cirurgiões. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
A Ginecologia e Obstetrícia é a especialidade com o maior número de cirurgiões em actividade no 

ano em análise com uma percentagem de 29,74% face ao total. Esta especialidade apresenta mais 

do dobro dos médicos da segunda especialidade com maior cota, neste caso a Ortopedia, com 

12,31%. 

As especialidades com menor número de cirurgiões em actividade são a Cirurgia Torácica, com uma 

representatividade de 1,5%, e a Cirurgia Maxilo-Facial com 2,1%. 

Adicionalmente a Tabela 5 apresenta a caracterização estatística das variáveis quantitativas, sendo 

que destas, três variáveis, apresentam certas rubricas n.a. (não aplicáveis) por serem variáveis, como 

datas e tempo horário, onde os resultados dessas rubricas não são aptas para posteriores análises. 

Figura 9 Distribuição de Frequências Relativas de Cirurgiões por Especialidade 
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Nota: Coeficiente de variação (CV); P - Percentil  

Tabela 5 Caracterização estatística das variáveis quantitativas 

  

Torna-se importante estudar se os resultados ilustrados na Figura 9 têm uma relação directa com o 

volume de actividade (número de pacientes operados), ou seja, se o facto de uma especialidade ter 

mais cirurgiões em actividade no HCD reflecte um maior número de pacientes operados. A Figura 10 

apresenta o número de pacientes operados distribuídos pelas especialidades.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Variável N Média 
Desvio 
Padrão 

P25 P50 P75 
CV 
(%) 

Total 

Cancelamentos (Nº) 195 0,5 1,1 0 0 1 221 97 

Data (dia/mês) 9098 n.a. n.a. 25/03 23/06 03/10 n.a. n.a. 

Duração de Tempo de Sala 
(h) 

9098 1,54 1,06 0,833 1,3 1,98 68,7 14031,9 

Fim de Sala (hh:mm) 9098 n.a. n.a. 12:40 15:58 19:00 n.a. n.a. 

Horas Extraordinárias (h) 9098 1,05 0,76 0,42 0,92 1,5 73 447 

Início de Sala (hh:mm) 9098 n.a. n.a. 11:20 14:50 17:3 n.a. n.a. 

Overutilization (h) 753 0,58 0,62 0,17 0,4 0,78 106 189 

Pacientes Operados (Nº) 195 43,65 69,73 3 14 50 160 8511 

Tempo Agendado (h) 753 2,18 1,22 1,5 2 2,5 56 1652 

Tempo Médio Real (h) 753 2,02 0,98 1,35 1,87 2,43 49 1529,83 

Underutilization (h) 753 0,73 0,87 0,22 0,45 0,92 118 311 

Figura 10 Número de doentes operados por especialidade 
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Verifica-se que, a Ortopedia é a especialidade com melhor desempenho em número de doentes 

intervencionados (27,29%). A segunda especialidade com maior volume de actividade é a Cirurgia 

Geral com uma representatividade de 15,43%, enquanto a Genecologia e Obstetrícia apenas se 

encontra com o terceiro melhor registo (11,78). Esta análise permite inferir sobre a especialidade com 

maior procura do hospital, visto que, conforme referido anteriormente, o HCD intervenciona todos (ou 

praticamente todos os casos) solicitados. 

Complementarmente, a partir da Tabela 6, consegue-se inferir sobre duas vertentes de actividade do 

HCD: dispersão da actividade dentro de cada especialidade e complexidade dos procedimentos 

cirúrgicos executados por cada especialidade, esta análise é realizada através da análise do CV e do 

tempo médio por paciente respectivamente. 

Tabela 6 Caracterização das variáveis que permitem inferir sobre a dispersão da actividade e complexidade dos 
procedimentos cirúrgicos 

 

A especialidade que apresenta maior dispersão é a Oftalmologia (225,1%) seguido da Cirurgia Geral 

(172,6%). A Ginecologia e Obstetrícia apresenta, também, uma dispersão considerável, justificando o 

facto de apesar de ser a especialidade com maior número de cirurgiões em actividade no HCD, 

apresenta apenas o terceiro melhor registo em matéria de pacientes operados.  

Por outro lado, a análise do tempo médio por paciente permite retirar determinadas conclusões sobre 

a complexidade apresentada nos procedimentos cirúrgicos, uma vez que regra geral, quanto maior o 

tempo de sala utilizado por paciente, maior a complexidade associada a esse procedimento (HCD, 

2012). 

Especialidade 
Total de Pacientes 

Operados 
CV 
(%) 

Duração Anual de Tempo 
de Sala (h) 

Tempo 
médio 

por paciente 
(h) 

Cir. Plástica e 
Reconstrutiva 

541 118,2 1245,82 2,3 

Cirurgia Geral 1313 172,6 2050,1 1,56 

Cirurgia Maxilo-Facial 199 44 602,72 3,03 

Cirurgia Pediátrica 396 68,2 390,12 0,99 

Cirurgia Torácica 73 90,4 152,97 2,1 

Cirurgia Vascular 305 85,3 458,69 1,5 

Ginecologia e 
Obstetrícia 

1003 149,4 1477,79 1,55 

Neuro-Cirurgia 231 136 565,04 2,45 

Oftalmologia 487 225,1 407,8 0,84 

Ortopedia 2323 108,4 4331,53 1,86 

Otorrinolaringologia 887 105,2 1276,79 1,35 

Urologia 753 162,2 1072,57 1,42 
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Resultado da característica inerente à estratégia de agendamento actualmente utilizada,  Modified 

Block System, existem cirurgiões que têm a si afectos um bloco fixo, e outros, um bloco móvel. 

O HCD disponibiliza os blocos fixos de acordo com critérios de desempenho individual dos cirurgiões 

e não em função das especialidades em presença. Dentro da actividade do BO existem cirurgiões 

que conseguem atrair maior procura e, consequentemente têm uma maior produção. Tendo-se que 

especialidades com maior número de doentes operados tendem em ter um maior número de 

cirurgiões com blocos fixos. 

No ano de 2012, no HCD, no universo de 195 cirurgiões 60 tinham bloco fixo e 135 tinham bloco 

móvel. A Figura 11 apresenta a percentagem de cirurgiões com bloco fixo por especialidade.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pode-se observar que apenas existem duas especialidades (Ortopedia e Otorrinolaringologia) onde o 

número de cirurgiões com bloco fixo é superior ao dos que têm bloco móvel sendo que uma delas, a 

Ortopedia, é aquela que tem maior procura no HCD. Tendo em conta a política do HCD de atribuir um 

bloco fixo face à produção individual do cirurgião, observa-se na Tabela 7 a caracterização do 

número de pacientes operados por tipo de bloco. 

Tabela 7 Caracterização do número de pacientes operados por Tipo de Bloco 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Bloco N Média Desvio Padrão P25 P50 P75 CV (%) Total 

Fixo 60 111,87 92 43 88,5 145,5 82,2 6712 

Móvel 135 13,33 17,4 2 5 18 130,6 1799 

Figura 11 Percentagem de Cirurgiões com Bloco Fixo por Especialidade 

Cirurgiões com Bloco 

Fixo 

Cirurgiões com Bloco 

Móvel 
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O fixo apresenta uma distribuição diferente dos móveis, os cirurgiões com bloco fixo têm uma 

mediana superior aos do móvel, 88,5 e 5 respectivamente, indicando um maior sucesso geral na 

medida em que 50% dos cirurgiões com bloco fixo operaram pelo menos 88,5 pacientes enquanto, no 

caso de cirurgiões com bloco móvel esse valor encontra-se nos 5 pacientes intervencionados. Mas ao 

analisar o coeficiente de variação permite-se concluir sobre a dispersão de cada categoria, onde os 

cirurgiões com bloco móvel apresentam uma dispersão maior (130%), ou seja, os cirurgiões com 

bloco fixo apresentam resultados com maior homogeneidade, abrindo a discussão da caracterização 

do perfil do cirurgião com bloco fixo desenvolvido na secção 6.6. 

De forma a completar esta análise é apresentada na Figura 12 um gráfico boxplot com o número de 

pacientes operados por tipo de bloco de forma a identificar possíveis outliers dentro da amostra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Através da visualização do gráfico conseguimos identificar alguns outliers. No caso da análise de 

cirurgiões com bloco fixo a Figura apresenta dois outliers moderados (resultado superior ao valor do 

quartil superior (P75) + 1,5* (P75-P25)) e um outlier severo (resultado superior ao valor do quartil 

superior (P75) + 3* (P75-P25)). No bloco móvel são exibidos sete outliers dos quatro moderados e três 

severos. Este facto vai de encontro ao maior valor obtido no cálculo do coeficiente de variação dos 

cirurgiões com bloco móvel. 

Os outliers caracterizam, no contexto do HCD, os cirurgiões com melhor procura do hospital dentro 

de cada uma das suas categorias.  

Apesar do tipo de bloco ser atribuído a título individual, o HCD tem especialidades com melhor 

desempenho resultado, nomeadamente, de uma aposta maior no desenvolvimento da mesma, 

através da disponibilização de um maior número de recursos, como mais espaços para realização 

das suas consultas e staff especializado de apoio à prática cirúrgica. 

Figura 12 Número de Pacientes Operados por Tipo de Bloco 
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Por isso torna-se necessário perceber os outliers/ especialidade. Essa análise encontra-se ilustrada 

na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O único outlier que se mantém no conjunto das duas análises é o elemento “173”, aquele que não só 

apresenta um comportamento excepcional no contexto do seu tipo de bloco como dentro da sua 

especialidade sendo que todos os outliers apresentados são referentes a cirurgiões com bloco fixo 

afecto. A Urologia é a especialidade com maior número de outliers sendo todos severos, indicando 

uma preponderância assinável destes cirurgiões na performance da especialidade no HCD. 

Outro dado importante desta análise é a assimetria presente nos resultados de praticamente todas as 

especialidade, ou seja, a amplitude dos 25% maiores resultados (75-100%) é maior que a amplitude 

dos 25% menores resultados (0-25%), concluindo que existe uma maior dispersão de produção entre 

os médicos com maior rendimento. 

Procedeu-se, também, à análise da distribuição da frequência de requisição de um tempo de sala por 

parte de um cirurgião num período temporal de um ano, um mês, uma semana e um dia. A Figura 14, 

apresenta a procura anual registada em 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Procura anual, Tempos de Sala, agrupados nos meses de 2012 

Figura 13 Número de Pacientes Operados por Especialidade 
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A linha cinzenta escura tracejada indica o valor da média mensal (758) e serve de referência ao 

cálculo do índice de sazonalidade, tal como é perceptível, os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, 

Maio, Outubro e Novembro apresentam um consumo superior à média calculada. 

O mês que representa uma variação positiva mais acentuada (em comparação com a média) é o mês 

de Março com um índex de sazonalidade de 1.13, o que significa que este mês está 13% acima da 

média. A maior variação negativa é do mês de Agosto com um índex de 0,74, estando 26% abaixo do 

valor médio. Este acontecimento pode ser justificado devido ao facto de o mês em análise ser o mês 

que os cirurgiões mais solicitam como período de férias reflectindo-se logicamente na produção 

desse mês. 

De seguida foi analisada a mesma procura agrupada por dia da semana em 2012, apresentada na 

Figura 15. A média para os 5 dias úteis da semana foi aproximadamente de 1780, representado em 

tracejado na Figura abaixo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Esta análise evidencia que a 3ªfeira e 6ªfeira foram os dias onde se registou uma maior procura por 

tempos de sala com índex de sazonalidade de 1,12 e 1,06 respectivamente, o que permite antever 

uma maior produção dos cirurgiões alocados a esses dias. No sentido aposto é na segunda-feira que 

ocorre a variação negativa mais acentuada com um índex de 0,87. Este valor também é explicado 

pelo facto de muitas cirurgias serem agendadas apenas na véspera do procedimento cirúrgico(após 

consulta no próprio dia), o que inviabiliza o agendamento às “2ªfeiras”. 

Finalmente analisou-se a procura numa base diária, quantificando a frequência das ocorrências tendo 

em conta a hora de início de um determinado tempo de sala. Em termos de distribuição diária é 

visível uma grande variação ao longo do dia, Figura 16.  

A média desta série é de 599, onde a maior variação positiva encontra-se às 15 horas com um índex 

de 1,48, seguindo-se as 14h e 16h, hora de pico. Enquanto a maior variação negativa é naturalmente 

na hora com maior proximidade do fecho do horário do bloco, as 22h, com um índex de 0,2, i.e. 80% 

abaixo da média da série. 

Figura 15 Procura anual, Tempos de Sala, agrupados por dias da semana de 2012 
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4.3 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo apresentam-se os pressupostos e caracteriza-se a amostra. Foram caracterizadas 

estatisticamente 15 variáveis, das quais 12 são quantitativas, que permitem caracterizar a actividade 

no BO do HCD. A análise foi dividida em quatro vertentes: distribuição de cirurgiões/ especialidades, 

volume de actividade, tipologias de bloco operatório e procura anual. 

A Ginecologia e Obstetrícia é a especialidade com maior número de cirurgiões em actividade (29,7% 

do total de cirurgiões) no ano em análise contudo este valor não reflecte um maior volume de 

actividade (pacientes operados). Nesse aspecto a especialidade que teve maior destaque foi a 

Ortopedia com 2323 pacientes operados. 

Contudo o volume de actividade dentro de cada especialidade não é uniforme pelos cirurgiões pelo 

que, através do cálculo do coeficiente de variação, foi determinada a dispersão da actividade onde a 

Oftalmologia e Cirurgia Geral apresentam os valores mais significativos, 225,1% e 172% 

respectivamente.  

Esta análise criou a necessidade de um estudo completar aos cirurgiões por tipo de bloco e 

especialidade onde se concluiu que existem cirurgiões que obtiveram um volume de produção 

significativamente diferente dos restantes cirurgiões dentro da sua categoria (especialidade ou tipo de 

bloco).Por fim foi ainda identificada a presença de sazonalidade na procura de tempos de sala ao 

longo do ano agrupada nos meses, dias de semana e horas. Com a caracterização da amostra 

finalizada e os pressupostos definidos, no capítulo seguinte procede-se ao estudo da eficiência do 

BO, as causas de ineficiência e os custos gerados pela mesma. 

Figura 16 Procura anual, Tempos de Sala, agrupados por horas em 2012 
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Capítulo 5 Desempenho do Bloco Operatório 

Este capítulo tem como objectivo caracterizar a eficiência do BO, do caso de estudo. Na secção 5.1 

faz-se uma breve introdução ao tema introduzindo os conceitos identificados na revisão bibliográfica 

que iremos tratar neste capítulo. Na secção 5.2 procede-se ao cálculo da eficiência do actual BO 

utilizando a taxa de ocupação, taxa de ocupação ajustada e taxa de ocupação com base no tempo 

alocado. Na secção 5.3 são identificadas as suas causas de ineficiência e comparado com o 

benchmark desenvolvido por Macario (2007). Por sua vez na secção 5.4 é realizada uma 

contabilização dos custos de under e overutilization presentes no HCD. Por fim, na secção 5.5, são 

tiradas as principais ilações sobre o desempenho do BO no caso de estudo. 

5.1 Introdução 

Todas as abordagens de caracterização do desempenho deste departamento têm um ponto comum, 

a necessidade de existência de informação que suporte essas análises, pois é fundamental ter uma 

percepção dos tempos de utilização dos recursos para atingir um bom planeamento, tanto de 

recursos físicos como humanos para o melhoramento dos tempos e rentabilidade de serviço. São 

estes tempos que vão originar taxas de ocupação, indicador considerado essencial para a 

monitorização da gestão do BO (Pegado, 2010) . 

O HCD executa todos os procedimentos cirúrgicos propostos pelos cirurgiões. Tal reflecte o empenho 

do hospital em reter e aumentar a sua prática cirúrgica, com o objectivo de ganhar cota de mercado e 

aumentar a sua reputação. Refira-se também que os procedimentos cirúrgicos contribuem larga e 

positivamente para a situação financeira do hospital, na medida em que o seu retorno excede o seu 

custo variável. 

Identifica-se, assim, como objectivo importante da gestão do BO a redução do tempo de 

overutilization e underutilization, sendo necessária uma identificação das suas respectivas causas e 

cálculo dos custos que esta ineficiência acarreta de forma a estudar a viabilidade de procedimentos 

alternativos.  

Outros indicadores, identificados na revisão bibliografia, que medem a eficiência através da 

contabilização de factores que provocam overutilization e underutilization, tais como: erro de previsão, 

turnover, robustez do horário (emergências e urgências), atraso no começo da primeira cirurgia e 

cancelamentos também serão analisados de forma a contabilizar o ponto de situação do BO nestas 

matérias. 

Na próxima secção é contabilizado o desempenho do BO através da determinação da sua taxa de 

ocupação analisada em três vertentes distintas. 
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5.2 Cálculo da Eficiência através da Taxa de Ocupação 

São três as expressões propostas na literatura para calcular a eficiência do BO através da taxa de 

ocupação, expressão (1), (2) e (3) apresentadas na secção 3.6.1.1..  

Nesta secção aplicam-se duas destas expressões, (2) e (3), ao caso de estudo sendo proposta uma 

nova expressão, expressão (6), que resulta de uma modificação da expressão (1) de forma a 

ultrapassar as limitações dessa expressão e melhorar a aplicabilidade do seu resultado no presente 

trabalho. 

A expressão (2) é aquela que melhor permite ter uma percepção da potencialidade do BO, na medida 

em que tem em conta todo o seu tempo disponível.  

Os valores necessários no seu cálculo são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 Valor das variáveis necessárias ao cálculo da Taxa de Ocupação no ano de 2012 

Variável Valor no HCD 

Total Tempo Utilizado (h) 14031,9 

Nº Horas Diárias 
BOC 15 

UCA 12 

Nº de Salas 
BOC 5 

UCA 2 

Tempo Total Disponível (h) 25740 

Taxa de Ocupação (%) 54,5 

 

O valor da variável “ Total Tempo Utilizado” observado na Tabela 8 foi possível extrair da base de 

dados disponibilizada, através da soma de duração de todos os “Tempos de Sala” (Tabela 5). 

O valor da variável «Tempo Disponível Total» oferecido pelo BO foi obtido através do cálculo do 

funcionamento disponível anual do BO e UCA para cirurgias programadas, somando posteriormente 

os dois tempos calculados de forma a obter o funcionamento disponível anual total do BO.  

Sabe-se, Tabela 8, que o BOC funciona15 horas diárias em 5 salas de bloco distintas. O período em 

análise é de 1 ano, o que corresponde a 5 dias por semana, ao longo de 52 semanas. Multiplicando 

esses valores perfaz um total de 19500 horas disponíveis no BOC.  

A UCA funciona 12 horas diárias em 2 salas de bloco. Calculando o tempo disponível, perfaz um total 

de 6240 horas. O “Tempo Total Disponível” no BO do HCD é de 25740 horas (19500+6240).  

Recorrendo à expressão (2) obteve-se uma taxa de ocupação de 54,5%.  
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Contudo esta fórmula de taxa de ocupação por si só penaliza o HCD que tem vários procedimentos 

cirúrgicos de pequena duração, porque o tempo de turnover não é incluído o que reduz o resultado da 

taxa de ocupação. 

A mediana (P50) de duração de um procedimento cirúrgico no hospital é de 1,3 horas (Tabela 5), 

fazendo sentido incorporar o tempo de turnover para uma análise mais detalhada.  

A Tabela 9 apresenta os valores das variáveis adicionais utilizadas no cálculo da expressão (3). 

Tabela 9 Valor das variáveis adicionais necessárias ao cálculo da taxa de ocupação ajustada 

Variável Valor no HCD 

Número de Pacientes Operados (ano) 8511 

Nº de turnovers 6 

Tempo médio de turnover (min) 20 

Tempo Total de turnovers (anual) 2600 

Taxa de Ocupação ajustada (%) 64,6 

 

Uma vez que não se obteve o número real de turnover contabilizado foi realizada uma aproximação, 

utilizando como base o tempo médio de turnover no HCD de 20 minutos. 

O número de pacientes operados é 8511, dividido pelo número de dias em funcionamento e o número 

de salas disponíveis no HCD, obtém-se um total aproximado de sete pacientes intervencionados por 

dia, o que dita um valor médio de seis turnovers por dia. Esse valor multiplicado por 20 min (0,3(3) 

horas) ao longo de 1 ano perfaz um total de 2600 horas. 

Utilizando a expressão (3), obtêm-se uma taxa de ocupação ajustada de 64,6%. 

De forma a calcular a taxa de ocupação numa vertente mais restrita, apenas contabilizando a 

utilização do tempo agendado é utilizada a taxa de ocupação tendo por base o tempo agendado, 

expressão (1), com alguns ajustes, com o objectivo de mitigar as limitações associadas a esta 

expressão.  

Se se aplicar a expressão (1), ao contabilizar o “Total Tempo Utilizado”, os tempos de underuse e 

overuse podem compensar-se mutuamente influenciando o seu resultado.  

Tendo isto em mente, é proposta uma nova expressão onde substitui-se essa variável pela diferença 

entre o “Total Tempo Alocado” e a soma da contabilização dos momentos de underutilization e 

overutilization, conforme apresentado na expressão (6) de forma a obter um valor mais próximo da 

realidade do tempo utilizado correctamente no BO.  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 − (𝑂𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + |𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛|)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜
 

(6) 
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O cálculo deste rácio foi exclusivamente relativo a um período de tempo representativo de 753 casos, 

devido à indisponibilidade de dados relativos ao ano inteiro em análise.  

Na Tabela 10 são apresentados os valores utilizados para o cálculo da expressão (6) no HCD. 

Tabela 10 Valor das variáveis necessárias ao cálculo da taxa de ocupação com base no Tempo Total Alocado 

Variável Valor no HCD 

Total Tempo Alocado (h) 8511 

Underutilization (h) 6 

Overutilization (h) 20 

Taxa de Ocupação com base no Tempo Alocado (%) 69,7 

 

Assim recorrendo à expressão (6), o valor da taxa de ocupação é de 69,7%.  

Esta análise permite concluir que as diferentes expressões aplicadas dão origem não só a diferentes 

taxas de ocupação como também a interpretações distintas dos seus resultados. Na Tabela 10 pode-

se observar os resultados das três expressões aplicadas. 

Tabela 11 Resumo da aplicação de várias Taxas de Ocupação do BO 

Expressão Valor no HCD 

(2) Strum et al. (1999) (%) 54,5 

(3) Macario (2010) (%) 64,6 

(6) Expressão Proposta (%) 69,7 

 

Interpretando o resultado da expressão (2), o hospital não está a utilizar um recurso crítico para criar 

receitas durante cerca de 45,5% do tempo disponível, o que traduz uma subutilização da infra-

estrutura com custos de oportunidade inerentes.  

Este valor de ocupação segundo Macario (2010) revela sinais de ineficiência com margem de 

progressão para melhoria onde, segundo o benchmark desenvolvido por este autor, uma “boa 

ocupação” neste tipo de departamento ocorre a partir dos 70%.  

Ao incorporar o tempo estimado de turnover a taxa de ocupação aumenta 10,1%, contudo convém 

estudar se o tempo de turnover se encontra entre as melhores práticas, na medida em que apesar de 

se ter uma melhor percepção de taxa de ocupação no HCD (visto que é um procedimento obrigatório 

entre cirurgias e a mediana de duração de casos se situar nos 1,3 horas) este tempo não gera 

proveitos para o hospital.  

Por outro lado o resultado da nova expressão proposta (expressão 6), que apenas estuda o tempo 

utilizado face ao agendado encontra-se extremamente relacionado com o método de estimativa 
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utilizado (com base na experiência dos cirurgiões) para a duração de cirurgias, visto que 30,3% do 

tempo é incorrectamente utilizado devido a excesso ou falta de tempo agendado.  

Por fim relaciona-se a expressão (6) com a expressão (2) com o objectivo de realizar uma projecção 

do rácio entre o “Total Tempo Alocado” e o “Tempo Total Disponível”. 

Sabe-se da expressão (6) que o rácio entre o tempo utilizado correctamente e o tempo alocado é 

69,7%, por isso: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0,697(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜) 

Substituindo-se na expressão (2): 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =
0,697 (𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
 

Aplicando-a à expressão (8) o valor das suas variáveis o rácio pretendido perfaz uma percentagem 

de 92,7%, verificando-se que apenas 7,3% do tempo disponível não se encontra agendado. Este 

resultado permite-nos concluir que a maior parte do tempo desperdiçado no bloco advém do método 

de estimativa utilizado. 

Dentro do tempo agendado, o tempo não utilizado pode ser mitigado através da utilização de um 

modelo de previsão mais adequado, esse tema será analisado na secção 6.3.Contudo outras causas 

de ineficiência estão presentes no HCD e podem influenciar a taxa de ocupação do mesmo.  

Na secção seguinte é identificada os factores que levam à ineficiência, contabilizando os resultados 

dos indicadores e comparados com as melhores práticas para assim se obter uma análise mais 

pormenorizada do desempenho do BO. 

 

  

(7) 

(8) 
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Legenda: 

5.3 Causas de Ineficiência 

A identificação das causas é fundamental para, no futuro, diminuir a ineficiência do BO. Através de 

reuniões com os principais stakeholders e observações in loco foram identificados os factores que 

mais fortemente influenciam o rendimento do BO: utilização planeada, erro de previsão, turnovers, 

emergências/ urgências, atraso no começo da primeira cirurgia e cancelamentos. 

Na Figura 17 são representados esquematicamente esses factores. Posteriormente esses 

indicadores serão caracterizados e contabilizados no contexto do HCD de forma a puderem ser 

comparados, sempre que possível, com a análise de benchmark desenvolvida por Macario (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Utilização Planeada 

Ao alocar 92,7% do tempo disponível existe maior probabilidade de existirem períodos ineficientes em 

matéria de overuse e underuse.  

         Underuse 

            

         Overuse 

           

          Turnover 

        

         Emergência 

       /Urgência 

          Começo  

         Atrasado 

  Cancelamentos 

Figura 17 Representação esquemática das 6 fontes de ineficiências identificadas no HCD (HCD, 2012) 
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A pretensão de não utilização de 7,3% do tempo é explicada com a existência de períodos de tempo 

entre as cirurgias de forma a servirem como buffer de segurança para fazer face à incerteza dos 

tempos de turnover, chegada de emergências e duração de cirurgias.  

Contudo, conforme se pode comprovar através do histograma da Figura 18, a taxa de utilização é 

ligeiramente diferente e reflecte, naturalmente, o excesso de tempo alocado. Quanto maior a 

percentagem de tempo agendado face ao disponível maior a probabilidade de se originar tempos 

ineficientes. 

Para esta análise considerou-se o período do ano de 2012, não considerando os fins-de-semana e 

feriados, a amostra desta análise é de 253 casos (número de dias analisados).  

Os resultados variam de 1,34% a 88,71% ao longo do ano (CV=24,7%), tendo obtido os dois valores 

mais baixos nos dias 24 e 31 de Dezembro e o dia com maior ocupação ter sido dia 14 de Dezembro.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2) Erro de Previsão 

A duração de uma cirurgia é um processo incerto, pelo que pode ser distinta da anteriormente 

planeada. A duração planeada (PL) no HCD é feita pelo cirurgião e depois, caso seja necessário, 

corrigida pelo secretário do bloco.  

De forma a calcular parcialidade de previsão, ir-se-á utilizar a métrica proposta por Macario (2007) , 

erro de previsão (diferença entre o valor real e o agendado) por cada 8 horas de tempo alocado.  

Este indicador é contabilizado através da diferença entre o realizado e o agendado para cada BT 

requisitado, utilizando a base de dados de 1 mês representativo. A contabilização é feita 

separadamente entre underutilization e overutilization, sendo os dois considerados como ineficiência 

 

 

Valores em % 

Média 54,5 

Mediana 55,6 

Desvio Padrão 13,4 

Variância 180,5 

CV 24,7 

Mínimo 1,34 

Máximo 88,71 

 

Figura 18 Histograma e Resumo Estatístico da Taxa de Utilização Diária no HCD (HCD, 2012) 
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(com o mesmo sinal) de forma a não se anularem mutuamente e serem posteriormente somados 

(visto que quando há underutilization o sinal da diferença é tipicamente negativo). 

Sabe-se da Tabela 5 que a soma do tempo agendado é de 1652 horas, enquanto a soma total de 

ineficiência (underutilization+overutilization) nesse período é de 500 horas (311+189).  

Dividindo o número de horas de ineficiência pelo número de horas de tempo alocado chegamos a um 

valor de 18 min de erro de previsão a cada hora agendada. Obtendo-se zero pontos no sistema de 

pontuação proposto por Macario (2007). 

3) Tunovers  

Entre duas cirurgias no HCD existe um tempo médio de turnover de 20 minutos (HCD, 2012). Tal 

como a duração de cirurgias, o seu valor real é incerto e pode ser distinto do planeado, sendo que o 

tempo de turnover deve incluir tempo de limpeza e setup, mas não atrasos (Donham et al.,1999).  

Este valor representa uma performance assinalável neste indicador por parte do HCD, estando no 

melhor nível no sistema de classificação proposto por Macario (2006). 

4) Emergências/ Urgências 

A chegada imprevista ao hospital de pacientes que necessitam de cirurgias emergentes/ urgentes, 

pode originar um atraso de uma cirurgia programada e, possivelmente, levar a um aumento do 

overtime. Sendo certo que a sua chegada influencia a hora em que terminam as cirurgias planeadas 

seguintes.  

Os valores apresentados na Tabela 12 são referentes à chegada de pacientes via urgências ao bloco 

do HCD, tendo sido apurado um total de 944 cirurgias, o que perfaz uma média de 2,6 cirurgias por 

dia no período de 1 ano em análise. 

Tabela 12 Número de cirurgias urgentes/emergentes no HCD no ano 2012 no BOC e UCA 

Espaço Físico Número de Cirurgias 

BOC 160 

UCA 784 

Total 944 

 

5) Atraso no começo de cirurgia 

O indicador atraso no começo de cirurgias no HCD devia ser contabilizado através do estudo da 

média de atraso, abarcando todos os procedimentos cirúrgicos, diferença entre a hora planeada para 

o início da cirurgia e a hora real de começo. 

Para essa análise são eliminados todos os casos que começaram antes da hora planeada (Macario, 

2006). 
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Dada a impossibilidade de acesso ao valor real deste indicador, o mesmo foi estimado com base na 

política do HCD de agendar o primeiro procedimento do dia maioritariamente para às 8h30 (apesar do 

horário de funcionamento do BOC e da UCA começar as 08h00) de forma a ter-se uma percepção 

geral deste indicador. Nota-se que o começo pontual de cirurgia torna-se crítico pois pode influenciar 

o início das cirurgias planeadas para o resto do dia.  

A Figura 19 apresenta a hora de começo das cirurgias ao longo do ano em estudo retirados os casos 

referenciados anteriormente. Pode-se verificar que apenas uma cirurgia teve início às 08:00, 

enquanto 130 começaram às 08:30. A 08:45 corresponde à hora em que tiveram início o maior 

número de cirurgias, 139, ou seja, com 15 minutos de atraso face à hora estipulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementando esta análise com a eliminação de casos que começaram antes da hora de 

referência, obtém-se uma média de começo de cirurgia pelas 8h43, ou seja 13 min de atraso face ao 

estipulado. 

 Se este valor se mantiver para o resto dos procedimentos cirúrgicos constituí um resultado positivo 

quando comparado com o benchmark analisado (<45 min). 

6) Cancelamentos 

Os cancelamentos no HCD causam constrangimentos no horário particularmente se forem relatados 

muito em cima do início da cirurgia podendo provocar tempos não utilizados nas salas de bloco.  

Estes cancelamentos podem ter origem em três intervenientes diferentes: Cirurgião, anestesista, 

paciente.  

Figura 19 Hora de início de funcionamento no HCD (HCD, 2012) 
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Há condicionantes de foro pessoal ou motivos de doença do próprio, que impossibilitam um individuo 

(cirurgião) de realizar determinados procedimento cirúrgicos, levando a que estes tenham de ser 

reagendados. 

O cancelamento de uma cirurgia pode também ser imputado ao médico anestesista por motivos 

semelhantes ao do médico-cirurgião pelo que a cirurgia, caso não se encontre um substituto esta tem 

de ser reagendada.  

Por ultimo, o cancelamento pode ter origem no paciente. Este tipo de cancelamento tem, sobretudo 

duas razões: ansiedade, que por vezes ocorre com o aproximar da cirurgia, pelo que alguns doentes 

acabam por não comparecer no dia do seus procedimento cirúrgico (Ávila et al. 2012); ou quando as 

seguradoras não validam a comparticipação do procedimento cirúrgico até à hora de realização do 

mesmo. 

É preciso ressalvar que a maior parte destas desmarcações não são definitivas, pois o acto cirúrgico 

pode ser reagendado para uma data a estabelecer. 

O número de desmarcações no período em análise foi de 97, representando 1,1% do total de 

pacientes operados (8511). Representando o bom desempenho do hospital neste indicador na 

medida em que se encontra no melhor nível de pontuação na análise de benchmark. 

Em suma, a Tabela 13 mostra os resultados dos diferentes indicadores, excepto o caso de 

emergências/ urgências por não se puder controlar esse indicador, das causas de ineficiência do 

HCD em comparação com o benchmark. 

Tabela 13 Resultado dos valores de indicadores de ineficiência do HCD em comparação com o Benchmark 

Indicador Valor no HCD Benchmark 

Utilização Planeada (%) 92,7 ≥70 

Erro de Previsão (min) 144 ≤5 

Turnovers (min) 20 ≤25 

Atrasos no começo da primeira cirurgia (min) 13 ≤45 

Cancelamentos (%) 1,1 ≤5 

 

Os indicadores do hospital encontram-se maioritariamente dentro do melhor nível de pontuação dos 

valores incluídos no benchmark analisado, excepto o indicador de erro de previsão. Este facto reforça 

a necessidade de rever o método utilizado no hospital para prever a duração de cirurgias. 

Apesar destes estarem maioritariamente dentro das melhores práticas internacionais, não deixam de 

influenciar e prejudicar a performance do BO com custos que lhe estão associados. Estes custos 

encontram-se contabilizados na secção seguinte. 
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5.4 Custos de Under e Overutilization 

As causas descritas na secção anterior podem ter origens várias sendo importante avaliar o impacto 

que esta ineficiência provoca no HCD, nomeadamente em termos de custos adicionais.  

Para assegurar a realização de uma cirurgia são várias as despesas inerentes, designadamente em 

termos de material, energia e pessoal que têm intervenção no BO. Contudo, nem todas essas 

despesas têm um acréscimo no seu valor pelo facto de se estar a trabalhar fora do período de tempo 

planeado (p. ex.: o preço de uma compressa não vai aumentar por estar a ser usado fora no tempo 

planeado para a cirurgia), mas há custos que sofrem esse aumento, como é o caso dos gastos com 

pessoal. 

A decisão de quantas horas por dia o BO deve ter uma equipa disponível para realizar uma cirurgia 

deve ser uma decisão baseada na utilização real. Este processo não deve ter em conta factos 

subjectivos, mas deve ter como base uma análise quantitativa do balanço entre custos directos 

desnecessários de subutilização e despesas directas e indirectas/intangíveis de sobreutilização 

(Wachtel & Dexter, 2010).  

Conforme foi descrito na secção 2.3.2 para além do cirurgião participam, normalmente, numa cirurgia 

uma equipa disponibilizada pelo HCD de 4 elementos: anestesista, enfermeiro(a) de anestesia, 

instrumentista e auxiliar de acção médica.  

A esta equipa pode ser acrescentado um elemento mediante a complexidade do procedimento 

cirúrgico em questão, o chamado enfermeiro circulante. Casos de ineficiência no BO irão provocar 

custos adicionais de staff e estes custos repercutir-se-ão na performance do hospital.  

Para perceber os custos de underutilization e over utilization no BO é necessário perceber, primeiro, 

de que forma são remunerados os vários intervenientes que actuam neste espaço físico.  

 Cirurgião 

A remuneração dos cirurgiões no HCD está anexada a um sistema de classificação de actos 

médicos, estabelecida pela Ordem dos Médicos, caracterizada pela associação de um valor relativo 

(K) a cada acto que permite a sua valorização, indexação e comparação (em termos de produção) 

(Ordem dos Médicos, 2013).  

Quanto maior a complexidade do procedimento cirúrgico maior o valor K, maior o custo associado a 

esse procedimento para o paciente e maior a remuneração do cirurgião. No Anexo 6 pode-se 

consultar a tabela de preços do HCD para o ano de 2012. 

Os preços indicados não sofrem agravamentos em função da hora, dia e/ou da duração da 

intervenção. Da mesma forma que os preços não sofrem agravamentos por estarem em actividade 

fora do período planeado, também os cirurgiões não recebem um acréscimo no vencimento em 

função da hora, dia e/ou da duração da intervenção (HCD, 2012). 
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 Anestesista 

Os anestesistas do HCD têm um vencimento mensal fixo resultado de um valor contratado de 

actividade acordado com o hospital. Tal como o cirurgião o vencimento não tem um agravamento em 

função da hora. 

No entanto, caso a actividade contabilizada ultrapassar o valor contratado, o médico anestesista 

passa a receber segundo o valor K da cirurgia.  

 Enfermeiro(a) de anestesia, Enfermeiro Instrumentista 

Esta classe profissional trabalha por turnos, sendo que está estabelecido o valor que o enfermeiro(a) 

ganha por hora segundo o seu escalão.  

Esse valor sofre um aumento quando o profissional realiza trabalho que ultrapassa o número de 

horas de trabalho semanal normal (35 ou 40 horas por semana),trabalho em horário nocturno em dias 

úteis, sábados depois das 13 horas, domingos e feriados. 

A tabela de remuneração salarial de 2013, que também contém os valores de 2012 apresenta os 

vencimentos nos diferentes escalões bem como o valor em média das diferentes compensações 

pode ser consultada no Anexo 7. 

 Auxiliar de acção médica 

O auxiliar de acção médica tem um regime de remuneração igual ao dos enfermeiros. Trabalha por 

turnos e recebe um suplemento no vencimento por hora se trabalhar mais que o número de horas de 

trabalho semanal normal, se trabalhar de noite, aos sábados depois da 13h, domingos e feriados. O 

salário médio de um auxiliar de acção médica situa-se nos 605 euros. 

Tendo o modo de remuneração dos vários intervenientes numa cirurgia em conta para se calcular o 

custo resultante da ineficiência presente no BO é primeiramente calculado o custo de underutilization, 

de seguida calculado o custo de overutilization e finalmente contabilizado o total de custos. 

O custo de underutilization é calculado pela oportunidade perdida de ter uma cirurgia no período de 

tempo não utilizado pelo cirurgião. Este custo de oportunidade tem em conta o valor de uma receita 

de uma possível cirurgia nesse período.  

O custo de ter afecto uma equipa no BO, como anestesista e enfermeiros instrumentista sem estarem 

a realizar a suas respectivas funções core (Bierstein, 2007) não se encontra contabilizado na 

expressão 5.1 na medida em que não é um custo directo pois esse pessoal pode estar a realizar 

outras funções. 

Para calcular em termos médios o custo de underutilization utiliza-se a primeira parte da expressão 

(5): 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 

(5.1) 
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O custo por hora de underutilized time foi obtido através do custo médio de uma cirurgia no HCD 

(Anexo 6) e a duração média de um procedimento cirúrgico no HCD:O custo médio de uma cirurgia 

no HCD é de 1007,5 euros e a duração média de uma cirurgia é de 1,54 horas, por isso o custo 

médio por hora é de 654,2 euros. Estes dados são apresentados na Tabela 14. 

Para o cálculo das horas de underutilized time foi utilizada a taxa de ocupação determinada pela 

expressão (3). A taxa de não utilização desse espaço é de 35,4%, à qual tem que ser subtraído o 

buffer utilizado no HCD de 7,3% (tempo que não é agendado de forma prepositada), pelo que o 

número de horas de underutilization é de 9108,1 horas (25740-16631,9).  

A Tabela 14 resume todos os dados utilizados para o cálculo de underutilization no HCD. 

Tabela 14 Valor das variáveis para o cálculo do custo de underutilization 

Variável Valor no HCD 

Custo médio de uma cirurgia (€) 1007,5  

Duração Média (h) 1,54  

Custo por hora de underutilized time (€) 654,2 

Taxa de Ocupação (%) 64,6 

Buffer (%) 7,3 

Nº de horas de underutilized time (h) 7207,2 

Custo de Underutilization (€) 4.714.950 

 

Aplicando a expressão 5.1. apura-se um custo de underutilization de 4.714.950 euros, um valor 

significativo que reflecte a possibilidade de melhoria neste capítulo. Quanto ao custo de 

overutilization, este apenas existe quando a cirurgia excede o horário normal de funcionamento do 

bloco operatório, dando origem ao pagamento de horas extraordinárias.  

Estas situações resultam essencialmente de atrasos na finalização do último procedimento cirúrgico 

de cada sala de bloco operatório planeada. Atrasos em cirurgias anteriores podem também 

influenciar a quantidade de horas extraordinárias, na medida em que esses atrasos reflectem-se no 

começo de cirurgias seguintes repercutindo-se no final da última cirurgia, contribuindo para a 

existência de custos extra.  

Para perceber se a utilização de horas extraordinárias é recorrente no HCD procedeu-se, no âmbito 

do presente caso de estudo, à respectiva contabilização. Por não ser possível distinguir quais foram 

as cirurgias realizadas na UCA e no BOC e adicionalmente estes dois departamentos terem horas de 

encerramento diferentes, foi realizada a análise tendo como base a hora de encerramento do BOC 

visto este ser o espaço físico que mais cirurgias recebe. 

O número de horas extraordinárias é um caso particular do conceito de overutilization, pois apenas 

contabiliza as horas de sobre utilização de um BT que excedem o horário de normal funcionamento 

do departamento.  
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É durante este período de tempo que os custos de overutilization têm um acréscimo relativamente ao 

custo base, pelo que para o cálculo deste custo apenas serão contabilizadas as horas 

extraordinárias. Quando maior for o número de horas extraordinárias maior será a compensação que 

o hospital tem que dar aos seus funcionários por trabalharem fora do seu horário de trabalho e 

realizarem trabalho nocturno. 

Sabemos da secção 2.3.2 que para além do cirurgião e do anestesista que participam numa cirurgia e 

cujas suas remunerações não sofrem aumento com o horário em que estão a realizar a sua 

actividade, participam na mesma dois enfermeiros e um auxiliar que têm uma forma de remuneração 

diferente e , por isso, têm de ser compensados por realizar horas extraordinárias.  

Tendo isto em conta calculou-se o custo médio de overutilization com base na segunda parte da 

equação (5):  

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 

Para efeitos de cálculo do custo de overutilization por hora foi retirado do Anexo 7, a remuneração 

média de um enfermeiro adicionando o respectivo valor adicional referente a trabalho nocturno. Esse 

valor foi multiplicado por dois relativo aos dois enfermeiros e somado o valor de vencimento médio 

horário de um auxiliar no HCD. Este cálculo encontra-se sintetizado na expressão abaixo, expressão 

(9): 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 + 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎  

Em matéria do número de horas extraordinárias, no ano de 2012, o BO do HCD contabilizou um total 

de 447 horas extraordinárias, o que representa 3% do total do número de horas exercidas no HCD. 

De forma a complementar esta análise a Figura 20 representa a distribuição destas horas pelas 

especialidades no ano de 2012. Esta análise tem algumas ressalvas, na medida em que os cirurgiões 

que normalmente agendam as suas cirurgias para o final do dia têm uma maior probabilidade de 

incorrer em horas extraordinárias, até porque estas podem ser influenciadas por atrasos de cirurgias 

anteriores, sendo estas independentes do desempenho do próprio cirurgião.Outro ponto a ter em 

conta está relacionado com o facto de especialidades com maior volume de actividade como é o caso 

da Ortopedia, terem, tendencialmente, ter maior número de horas extras para fazer face à procura. 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

(5.2) 

Figura 20 Total de Horas Extraordinárias por Especialidade 

(9) 
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A Tabela 15 resume todos os dados utilizados para o cálculo de overutilization no HCD. 

Tabela 15 Valor das variáveis para o cálculo do custo de overutilization 

Variável Valor no HCD 

Número de enfermeiros 2 

Número de auxiliares 1 

Remuneração média com suplementos por hora (enfermeiros) (€) 15,8  

Remuneração média com suplementos por hora (auxiliares) (€) 4,72 

Custo por hora de overutilized time 36,32 

Nº de horas de overutilized time (Horas extraordinárias) (h) 477 

Factor multiplicativo 2 

Custo de Overutilization (€) 32.475 

 

Aplicando a expressão (5.2), o custo de overutilization, no ano em análise, situou-se nos 16237,52 

euros, resultado que deve ser multiplicado por dois de forma a incluir os custos intangíveis 

relacionados com a insatisfação do pessoal de trabalhar para além da hora estabelecida perfazendo 

um total de 32.475 euros. Fazendo uma contabilização total do custo associado a ineficiência 

presente no BO atinge-se um custo de 4.731.188 euros. 

5.5 Conclusões do Capítulo 

Nesta secção foram apresentados e implementados os principais métodos de medir a eficiência no 

BO, bem com identificadas e contabilizadas as principais causas de ineficiência presentes neste 

departamento. Os métodos utilizados para medir a eficiência foram baseados maioritariamente na 

ocupação, tendo sido utilizados 3 métodos distintos: ocupação geral (54,5%), ocupação ajustada 

(incorporando os turnovers) (64,6%) e ocupação com base no tempo alocado (69,7%).  

Estes métodos são bons indicadores para calcular a eficiência, mas de forma a obter uma análise 

sobre a qualidade do tempo utilizado, esta análise deve ser complementada com um estudo dos 

factores que limitam o desempenho deste departamento. Por isso foram identificadas as principais 

causas que podem levar a uma redução da performance deste departamento (utilização planeada, 

parcialidade de previsão, turnovers, emergências/ urgências, atraso no começo de cirurgias e 

cancelamentos/desmarcações) e avaliadas, tendo por base, sempre que possível, o sistema de 

classificação de Macario (2007). A principal fonte de ineficiência advém da previsão de duração de 

cirurgias. Estes factores levam a tempos de ineficiência (under/overutilization) que foram 

contabilizados para o caso de estudo. Tendo-se contabilizado um custo de total de 4.731.188 euros 

para o ano de 2012. Sendo significativo o valor do custo de ineficiência, e pelo facto de esse valor 

advir maioritariamente do planeamento e previsão dos cirurgiões, no capítulo seguinte é definida a 

estratégia mais adequada para o HCD e avaliado, de forma mais profunda, o método de previsão 

actualmente utilizado no hospital, bem como possíveis alternativas a esse sistema.    
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Capítulo 6- Estratégia de Agendamento 

O presente capítulo tem como objectivo seleccionar a estratégia de agendamento mais apropriada 

para o HCD, bem como as decisões relacionadas com a mesma. Na secção 6.1. é apresenta uma 

breve contextualização sobre o tema em análise, introduzindo as vertentes de análise. Na secção 6.2. 

são expostas as principais estratégias de agendamento presentes na literatura relacionadas com as 

características do HCD, seleccionando a mais apropriada. Na secção 6.3 é avaliado o actual modelo 

de previsão da duração de cirurgias através do estudo da parcialidade dos cirurgiões. Na seguinte 

secção, a 6.4, pretende-se analisar se existe uma contribuição diferente dos cirurgiões nos diferentes 

indicadores mediante o tipo de bloco afecto, nomeadamente fixo ou móvel, com vista a 

caracterização do respectivo perfil. Na secção 6.5. são aplicados três métodos de previsão e 

estudada a sua aplicabilidade de modo a auxiliar a decisão de quanto tempo disponibilizar aos 

cirurgiões com bloco fixo. Por fim, na secção 6.6, são extraídas as principais conclusões deste 

capítulo.  

6.1 Introdução 

É crítico para o hospital maximizar a sua capacidade, isto é, atingir a realização do maior número de 

prestações de cuidados de saúde, nomeadamente actos médicos, que as suas instalações permitem 

suportar. Esta é igualmente uma realidade do BO, em que o tipo de estratégia de agendamento 

utilizada influencia a maximização da sua capacidade. 

A escolha da estratégia mais apropriada para o hospital em estudo constitui uma decisão decisiva 

devido à importância que este departamento representa no total do hospital e pela sua escolha 

influenciar a satisfação dos diferentes elementos do staff no hospital e pacientes. 

O factor mais importante a ter em conta na definição da estratégia de agendamento é a satisfação 

dos cirurgiões, na medida em que estes acabam por ser os clientes do BO. A sua satisfação pode ser 

obtida através do desenvolvimento de um agendamento que estes considerem justo (Ozcan, 2009). 

O desenvolvimento de um agendamento justo não se exclui na definição da estratégia e modelo de 

previsão mais adequados mas, também, caso for seleccionada uma estratégia em que seja 

necessário a alocação de blocos a cirurgião, essa decisão ser baseada em indicadores quantitativos. 

A determinação dos indicadores que diferenciam os cirurgiões com bloco fixo dos cirurgiões com 

bloco móvel permitirá não só clarificar o modelo de agendamento como motivar os cirurgiões com 

bloco móvel a atingirem patamares de excelência de modo a puderem usufruir de um bloco fixo. 

Adicionalmente outras duas importantes decisões são imprescindíveis para o funcionamento do 

agendamento: primeiro estudar a performance do modelo de previsão utilizado actualmente e avaliar 

a necessidade de um método alternativo tendo em conta a literatura estudada; segundo prever 

quanto tempo alocar para cirurgiões com bloco fixo de forma a maximizar a utilização do bloco. O 

primeiro conceito a ter de ser definido é a estratégia de agendamento a utilizar no HCD e apresenta-

se na secção seguinte.  
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6.2 Estratégia de Agendamento 

Conforme já introduzido na secção 3.5 existem várias formas de realizar o agendamento no bloco 

operatório do hospital: open-scheduling, block-scheduling, e modified block system.  

Tendo este tema presente ir-se-á estudar as diferentes estratégias de agendamento, analisando as 

vantagens e desvantagens de cada estratégia na generalidade das instituições hospitalares e, em 

particular, no contexto do HCD. 

Open-scheduling é a estratégia na qual os casos são agendados numa lógica exclusivamente de 

FCFS. Este tipo de agendamento tem como maior vantagem a maior facilidade de agendamento 

porque elimina as decisões a montante do processo de agendamento, ou seja, as decisões por parte 

da gestão do hospital de alocação de blocos de tempo a cirurgiões. Isto permite que o gestor de bloco 

gera de forma mais autónoma o tempo que falta ser alocado ganhando flexibilidade, o que vai levar a 

que, caso apareça um paciente urgente/ emergente, o hospital tenha um maior conhecimento sobre 

os pacientes que vão realizar cirurgias, o que não acontece noutras estratégias de agendamento. 

Contudo esta estratégia pode frustrar os cirurgiões pois estes não podem planear com antecedência 

o seu horário pessoal e existe a possibilidade de não puderem agendar os seus casos back-to-back, 

ou seja não puderem agendar os seus procedimentos de forma seguida, se um outro cirurgião já tiver 

agendado uma cirurgia antes ou depois da sua cirurgia, factor que é bastante valorizado por parte 

dos cirurgiões no HCD.  

Block scheduling implica agendar antecipadamente datas, tempos de cirurgia, cirurgião, e a sua 

ocorrência (Ex:única, diária, semanal,etc) no horário. Esta estratégia tem como maior vantagem o 

facto de garantir sempre a disponibilidade do BO ao cirurgião e permite aos cirurgiões agendarem as 

suas cirurgias back-to-back. 

Apesar das vantagens mencionadas, uma política rígida de block-scheduling irá reservar todo, ou 

praticamente todo, o tempo disponível, o que torna o horário pouco flexível, e normalmente implica a 

inutilização de largos períodos de tempo: tal tem como consequência um BO pouco eficiente (Mclane-

Kinzie, 2005). Este tempo inutilizado resulta de underutilized time criado pelos cirurgiões de modo a 

manterem os blocos a si afectos (Ozcan, 2009). 

Por fim a estratégia Modified Block System que, por combinar as duas estratégias em cima 

enunciadas, engloba as vantagens descritas nos dois métodos anteriores, garante planeamento 

antecipado a quem tem uma performance que a justifique mas permite também ter flexibilidade no 

agendamento. 

Mas esta estratégia implica um maior esforço por parte da gestão do hospital que tem de definir quais 

são os cirurgiões que devem ter blocos fixos; quanto tempo alocar para a utilização de blocos fixos e 

quanto tempo deixar por preencher numa óptica de FCFS. Adicionalmente é necessário um esforço 

suplementar de monitorização, porque caso o cirurgião com bloco fixo não consiga preencher todos o 
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período de tempo a si alocado este deve libertar o mais cedo possível o período de tempo que não 

vai utilizar, de modo a ser preenchido por outro cirurgião. 

A escolha de uma estratégia de agendamento tem que passar pelas características dos pacientes 

intervencionados no HCD e dos cirurgiões/ especialidades presentes no hospital, pelo que a 

estratégia de agendamento do HCD mais acertada é o modified block system. Isto porque, sendo o 

HCD um hospital com grande variedade de especialidades cirúrgicas e cirurgiões (12 especialidades 

e 195 cirurgiões), o agendamento tem que ser flexível (não alocar o horário na totalidade), garantir a 

satisfação dos seus vários stakeholders (permitir agendamento back-to-back) e potenciar a utilização 

para melhorar a eficiência do BO. E sendo que o HCD tem já implementada uma equipa estruturada e 

consolidada no departamento de produção do hospital, o esforço adicional requerido por uma 

estratégia deste tipo será gerido por esta equipa. 

Certas especialidades, como a genecologia e obstetrícia, têm maior dificuldade em planear os seus 

casos com grande antecedência, o que utilizando uma estratégia puramente de open-scheduling iria 

retirar oportunidade a essas especialidades de potenciar a sua actividade (genecologia e obstetrícia 

representa a terceira especialidade com maior volume de actividade no HCD). Contudo existem 

especialidades, como a cirurgia plástica e oftalmologia, que conseguem com grande antecedência 

planear as suas especialidades à qual esta estratégia iria beneficiar. 

Adicionalmente, cirurgiões preferem ter um horário standard que lhe permita planear a sua actividade, 

nomeadamente a actividade complementar ao HCD, de forma previsível. Não obstante esta 

conveniência, há que concilia-la com a procura dos serviços desse médico e a procura geral de todos 

os cirurgiões. 

É então necessário criar um equilíbrio, que não só vá ao encontro das expectativas dos cirurgiões, 

como também aos objectivos de toda a organização. Uma vez seleccionada a estratégia de 

agendamento é necessário definir os cirurgiões a quem vai ser reservado e atribuído um bloco fixo e 

a duração desses blocos, de forma a prever o tempo que será preenchido pelos cirurgiões com bloco 

móvel. 

De modo suplementar é importante monitorizar o seu uso de forma a perceber se este é usado 

eficientemente, dando depois um feedback detalhado do desempenho ao cirurgião em causa 

(Mclane-Kinzie, 2005), sendo que 60 cirurgiões possuem bloco fixo no HCD e os blocos têm a 

duração de meio-dia (manhã ou tarde). O bloco da manhã compreende o horário das 8h00 às 14h00 

enquanto o da tarde compreende o restante horário disponível no período de funcionamento normal 

do BO. 

Contudo se esses blocos não forem, quer em termos de duração quer em termos de cirurgião, 

estabelecidos correctamente, esta estratégia de agendamento pode não permitir ao hospital 

maximizar a sua capacidade de BO e não possibilitar obter os objectivos financeiros pretendidos. 

Esta monitorização é também importante de forma a identificar e minimizar o que é mencionado na 

literatura de ghost scheduling ou phantom scheduling. Isto acontece quando um cirurgião agenda 
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casos que não existem de forma a prevenir que outros cirurgiões utilizem o seu BT. Tendo isto em 

conta na secção seguinte é estudado se existe parcialidade de previsão dos cirurgiões no HCD. 

6.3 Parcialidade na Previsão de Duração de Cirurgias 

6.3.1 Contextualização 

A decisão de submeter o paciente a uma intervenção cirúrgica e o momento desse procedimento é 

muitas vezes restringido por uma limitação de capacidade do BO, disponibilidade do cirurgião e staff 

qualificado desse departamento. Por esta razão e pela tentativa de minimizar custos, o planeamento 

é essencial. 

Um planeamento eficiente do BO apenas pode ser atingido quando se tem acesso a previsões 

bastante fidedignas acerca da duração de cirurgias. Quando uma operação demora mais que o 

estimado, as cirurgias seguintes têm de ser reagendadas ou em último caso canceladas. Por outro 

lado, quando a real duração é mais reduzida que a planeada, o bloco operatório fica inutilizado pelo 

restante tempo agendado.  

Ambas as situações são indesejáveis e podem levar a uma utilização ineficiente do BO. Sem o 

acesso a previsões precisas o uso de técnicas de planeamento não faz sentido (Eijkemans et al., 

2010). 

Os benefícios de uma boa previsão também se estendem aos pacientes, através da redução de 

tempos de espera desnecessários, levando consequentemente a um aumento de satisfação dos 

mesmos. (Richins & Holmes, 1998). 

Na unidade hospitalar analisada no âmbito do caso de estudo, a previsão da duração das cirurgias, 

conforme referido anteriormente é estimada pelos próprios cirurgiões com base na sua experiência, 

pelo que se torna relevante estudar se os mesmos, consciente ou inconscientemente influenciam as 

suas previsões por outros factores que não os mais cruciais para a sua estimativa:  

 Tipo de procedimento cirúrgico. 

 Técnica utilizada pelos cirurgiões (mesmo em procedimentos cirúrgicos iguais, cirurgiões 

podem optar por técnicas diferentes). 

Segundo o estudo de Macario (2009), por vezes existem cirurgiões com bloco fixo que subestimam a 

duração dos seus procedimentos cirúrgicos de forma a todos os seus casos cirúrgicos se encaixarem 

num tempo finito de horário do bloco. Por outro lado, outros cirurgiões por vezes sobrestimam essa 

duração de forma a manterem o controlo/acesso do tempo alocado dentro do BO. 

Esta dificuldade de prever a duração de uma cirurgia agrava-se devido à existência de uma grande 

variedade de procedimentos cirúrgicos existentes e ao elevado número de cirurgiões no activo, sendo 

que a combinação desses dois factores leva a um obstáculo adicional neste processo no HCD, pois 

torna a sua monitorização mais difícil.  
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Caso se verifique esta parcialidade, a alternativa ao método de previsão actual será desenvolvida na 

secção 6.5 e baseia-se na passagem desta decisão para os gestores do hospital. 

A decisão é realizada com recursos a dados históricos, sempre com a consequente validação do 

cirurgião em causa, visto que neste processo também se tornam relevantes as características do 

paciente e possíveis complicações.  

6.3.2- Duração Planeada versus Real 

A duração real é um processo incerto que pode diferir da duração planeada. E por forma a 

caracterizar e compreender as diferenças entre a duração planeada e real procedeu-se ao estudo de 

três hipóteses de investigação. 

Hipótese 1: Numa primeira fase estuda-se se existe diferenças significativas nas distribuições de 

dados da duração real e duração planeada por especialidade o que vai permitir identificar quais as 

especialidades que têm diferenças significativas entre o tempo agendado e o real.  

Hipótese 2: De seguida é realizada a mesma análise mas segundo duas categorias, as duas 

tipologias de bloco existentes no HCD, isto é, se existe diferenças significativas nas distribuições de 

dados entre a duração real e a planeada face ao tipo de bloco afecto. 

Hipótese 3: Por fim relaciona-se as duas análises de forma a encontrar a origem da falta de precisão, 

especialidade ou tipologia do bloco, analisando se existe diferenças significativas entre a duração real 

e planeada dentro das especialidades (que apresentavam diferenças na análise realizada na 

Hipótese 1) quando estas se encontram divididas por tipologia de bloco. 

Foi possível ter acesso a dados de um mês representativo do ano de 2012, obtendo 753 resultados 

destas variáveis incluindo apenas 10 das 12 especialidades do HCD, devido à indisponibilidade de 

dados referentes às restantes (Tabela 5, Tempo Agendado e Tempo Médio Real).  

O procedimento estatístico inicia-se com a validação dos pressupostos de um teste paramétrico t-test 

para amostras emparelhadas (P-S t-test), que é que a diferença entre as duas amostras tem de 

seguir uma distribuição normal, isto é validado através do teste Kolgomorov-Smirnov (KS), quando a 

amostra é inferior a 30, pois segundo Spiegel (2000) e aplicando o teorema do limite central, para 

amostras grandes, número de casos (N) superiores a 30, a distribuição aproxima-se da normal e essa 

mesma aproximação melhora à medida que o número de casos aumenta. Sempre que o teste mais 

potente falhe o pressuposto utiliza-se o teste não paramétrico Wilcoxon signed-rank (WSR). 

Foram seleccionados estes testes (P-S test e WSR test) porque permitem analisar situações em que 

o mesmo participante (neste caso especialidade) é sujeito a duas situações distintas no tempo 

(planeado e real). 

O nível de significância utilizada é de 5% e verifica-se a existência de diferenças significativas sempre 

que a probabilidade de significância seja inferior ao nível de significância (p<0,05) 
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Hipótese 1 

Para testar se existe diferenças significativas entre o tempo planeado e tempo real em cada 

especialidade é utilizado, de forma a comparar as duas médias, como hipótese nula e hipótese 

alternativa as seguintes: 

 Ho:µpl=µr 

 H1:µpl≠µr 

 

Para aplicar o teste anteriormente seleccionado ao estudo da parcialidade de previsão por 

especialidade é, primeiramente, estudada a normalidade das distribuições dentro de cada 

especialidade.  

A Tabela 16 apresenta o número de casos existentes na base de dados por especialidade de forma a 

pudermos concluir sobre quais as especialidades que requerem o estudo da sua normalidade 

segundo o teorema do limite central. 

Tabela 16 Tamanho da amostra por Especialidade 

Especialidade: N 

Geral 106 

Ginecologia e Obstetrícia 120 

Maxilo-Facial 20 

Neurocirurgia 38 

Ortopedia 228 

Otorrinolaringologia 88 

Plástico e Reconstrutiva 33 

Torácica 11 

Urologia 83 

Vascular 26 

 

Através desta análise conclui-se que somente três especialidades requerem o estudo da sua 

normalidade (N<30): Cirurgia Maxilo-Facial, Cirurgia Torácica e Cirurgia Vascular.Torna-se deste 

modo necessário estudar a distribuição da diferença das variáveis para as três especialidades atrás 

mencionadas, aplicando o teste KS. Caso o p-value seja menor que 0,05,a normalidade da 

distribuição não pode ser assegurada, pelo que para estes casos recorre-se ao teste não paramétrico 

na comparação entre o tempo planeado e o real.A Tabela 17 apresenta os resultados da aplicação do 

teste KS para os três casos em estudo. 
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Tabela 17 Resultados da aplicação do teste Kolgomorov para validação da normalidade na distribuição da especialidade 
Maxilo-Facial, Torácica e Vascular 

Especialidade Sig. 

Maxilo-Facial 0,2 

Torácica 0,2 

Vascular 0,045 

No caso da especialidade Maxilo-Facial e Cirurgia Torácica não existem diferenças significativas 

entre a distribuição da amostra e a distribuição normal ao nível de significância de 5%, o que nos 

permite aplicar um teste paramétrico. No caso da Cirurgia Vascular existem diferenças significativas 

entre a distribuição da amostra e a distribuição normal, com o mesmo nível de significância pelo que 

se aplica o teste não paramétrico. 

A Tabela 18 apresenta os resultados da aplicação do P-S t-test e do WSR test. Nestes testes quando 

a média das Paired Differences é positiva indica que em média os cirurgiões da especialidade em 

causa overestimate a duração do procedimento cirúrgico enquanto Paires Differences negativas 

traduz underestimation. O erro relativo é calculado através da divisão da média do Paired Differences 

pela duração média real. 

Tabela 18 Resultados Paired-Sample t-test e Wilcoxon signed-rank duração real vs planeado: Especialidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 18, a generalidade das especialidades, com excepção da especialidade de 

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva em média underestimate a sua utilização. 

Os testes identificaram que maioritariamente não existem diferenças significativas entre as 

distribuições de tempo agendado e real, ao nível de significância de 5% (ver coluna Sig. da Tabela 

17, p>0,05).  

Somente Ortopedia, Urologia e Vascular apresentam diferenças significativas entre a duração de 

tempo planeada e a real (p<0,05)  ao nível de significância de 5% rejeitando a hipótese nula. Nestes 

Especialidade 
Paired Differences 

Duração Real Média Erro Relativo 
Média Sig. 

Geral -0:07 0,235 1:49 -6,4% 

Ginecologia e Obstetrícia -0:07 0,078 1:55 -6% 

Maxilo-Facial -0:21 0,135 4:06 -8,5% 

Neurocirurgia -0:13 0,235 2:49 -7,7% 

Ortopedia -0:09 0,048 2:08 -7% 

Otorrinolaringologia -0:09 0,088 1:45 -8,6% 

Plástico e Reconstrutiva 0:13 0,260 2:50 7,6% 

Torácica -0:12 0,384 2:01 -9,9% 

Urologia -0:18 0,004 1:25 -21,2% 

Vascular -0:19 0,003 1:27 -21,8% 

Total -0:09 0,000 2:01 -7,4% 
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casos pode-se afirmar que tendencialmente a previsão nestas especialidades tem variado de forma 

mais significativa face à real do que nas restantes especialidades em estudo.  

Outro ponto a assinalar é o caso particulares das especialidades de Urologia e Cirurgia Vascular que 

apresentam um erro relativo muito elevado em relação às restantes especialidades, na ordem dos 

20%, querendo significar, que em média, foi reservado aproximadamente mais 1/5 do que realmente 

era necessário. Nesta análise o erro relativo total é de 7,4. %.  

Após a análise da diferença segundo a especialidade do cirurgião e comprovada a existência de 

diferenças de rigor conforme a especialidade em questão iremos testar se existem diferenças 

significativas entre as médias de duração reais e as planeadas tendo em conta se o cirurgião tem 

afecto a si um bloco ou não. 

Hipótese 2 

Analisada a diferença de previsão de acordo com a especialidade dos cirurgiões e concluído que 

existem diferenças significativas em certas especialidades, torna-se relevante analisar a precisão de 

previsão de acordo com o tipo de bloco afecto ao cirurgião. 

Realizámos o mesmo teste estatístico Paired-Samples t-test com a mesma hipótese nula (Ho) e 

mesma hipótese alternativa (H1). Devido ao tamanho da amostra não foi necessário testar a sua 

normalidade. A Tabela 19 apresenta os resultados. 

 Tabela 19 Resultados Paired-Sample t-test duração real vs planeado: Tipo de Bloco 

 

 

  

Os resultados obtidos permitem, no caso do tipo de bloco fixo, rejeitar a Hipótese Nula (p<0,05), este 

resultado é interpretado com a existência de diferenças significativas entre as duas distribuições.  

No caso dos cirurgiões com bloco móvel o resultado não apresenta diferenças significativas (p>0,05), 

não permitindo excluir a hipótese nula, pois não existem diferenças significativas entre as duas 

variáveis em análise. 

Este resultado permite aferir a diferença de rigor entre os cirurgiões com bloco fixo em comparação 

com os com bloco móvel, apontando para a veracidade da conclusão do estudo realizado por Macario 

(2009). 

De forma a concluir a origem da diferença de previsão dos cirurgiões analisa-se a diferença de 

médias entre a duração planeada e real, por tipo de bloco nas especialidades que apresentam 

diferenças significativas entre estas duas variáveis: Ortopedia, Urologia e Vascular.  

Hipótese 3 

 

Tipo de Bloco 

Paired Differences  

Duração Real Média 

 

Erro Relativo Média Sig. 

Fixo -0:09 0,000 1:59 -7,6% 

Móvel -0:09 0,051 2:10 -6,9% 
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Esta análise irá permitir identificar a causa principal de alguma falta de rigor na previsão da duração 

de procedimentos cirúrgicos no HCD. Com a execução deste teste poder-se-á concluir se a falta de 

rigor na previsão está mais relacionada com as características da especialidade ou com a tipologia de 

bloco. Para aplicação dos testes foi utilizada a mesma hipótese nula (Ho) e mesma hipótese 

alternativa (H1) dos testes passados. A Tabela 20 apresenta os resultados. 

Tabela 20 Resultados Paired-Sample t-test duração real vs planeado: Especialidade por Bloco Fixo 

 

Interpretando a Tabela 20, pode-se afirmar que existem diferenças significativas (p<0,05) entre a 

duração real e a planeada nas três especialidades analisando os cirurgiões dessas especialidades 

com bloco fixo. 

Contudo, os cirurgiões com bloco móvel, nas três especialidades, não apresentam diferenças 

significativas nas suas distribuições, o que não permite que se rejeite a hipótese nula.  

Em suma, os resultados obtidos permitem identificar a principal fonte de falta de rigor na previsão e 

comprovar a parcialidade dos cirurgiões com bloco fixo, na medida em que tanto na Ortopedia como 

na Cirurgia Vascular e Urologia existe um rigor distinto face ao tipo de bloco afecto ao cirurgião. 

Este facto leva-nos a ter em consideração que esse gap existente entre a duração planeada e real 

não tem a ver com as características da especialidade mas sim com a tipologia de bloco afecto, 

comprovando a falta de rigor dos médicos com bloco fixo em comparação com os com bloco móvel e 

a premissa identificada por Macario (2009). 

De forma a complementar esta análise é preciso ressalvar e realçar que, apesar de na Tabela 20, as 

diferenças não serem estatisticamente significativas para cirurgiões com bloco móvel, nas 

especialidades Urologia e Vascular estas apresentam um erro relativo bastante elevado. 

Analisada a parcialidade dos cirurgiões, na seguinte secção pretende-se estudar se este constitui o 

único indicador que distingue estas duas tipologias de cirurgiões. 

  

Tipo de Bloco Especialidade 
Paired Differences 

Duração Real Média Erro Relativo 
Média Sig. 

Bloco Fixo 

Ortopedia -0:13 0,006 2:07 -10,2% 

Urologia -0:17 0,010 1:24 -20,2% 

Vascular -0:20 0,021 1:26 -23,25% 

Bloco Móvel 

Ortopedia  0:12 0,397 2:15 8,9% 

Urologia -0:34 0,210 1:40 34% 

Vascular -0:20 0,053 1:28 -22,7% 
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6.4 Características do Cirurgião com Bloco Fixo 

Para além do erro de previsão, outras características podem diferenciar os dois tipos de cirurgião 

presentes no HCD e, por isso torna-se necessário, recorrendo a testes estatísticos, traçar o perfil do 

cirurgião com bloco fixo com o objectivo de, também, perceber as características requeridas para 

alocação desse tipo de bloco, para isso estudou-se a seguinte hipótese de investigação: 

Hipótese 4: Existem diferenças significativas entre os cirurgiões com bloco fixo e bloco móvel nos 

seguintes indicadores: cancelamentos, horas extraordinárias, média de duração de Tempo de Sala, 

pacientes operados e duração total de Tempo de sala. 

Para esse efeito foi utilizado o teste estatístico paramétrico Independent t-test, que verifica se existe 

diferenças significativas nas distribuições dos dados através de duas hipóteses:  

 Ho:µcbf=µcbm 

 H1:µcbf≠µcbm 

O procedimento estatístico inicia-se, como anteriormente, com a validação dos pressupostos do teste 

paramétrico mas desta vez o Independent t-test que são homogeneidade de variâncias com o teste 

de Levene e distribuição normal conforme estudado nas hipóteses de investigação anteriores. 

No que concerne o estudo da normalidade, neste caso não foi preciso recorrer a nenhum teste visto 

que, conforme referido anteriormente, o HCD tem 195 cirurgiões em actividade dos quais 135 com 

bloco móvel e 60 com bloco fixo sendo ambas amostras superiores a 30 podendo-se aplicar o 

teorema do limite central. Para o estudo da homogeneidade das variâncias aplicou-se o teste de 

Levene baseado na mediana (de forma a ser menos influenciado pelos outliers) aos diferentes 

indicadores em estudo.  

A Tabela 21 apresenta os resultados obtidos para o teste de Levene para os diferentes indicadores, 

onde um caso o p-value seja menor que 0,05,a homogeneidade das variâncias não pode ser 

assegurada, pelo que para estes casos recorre-se ao teste não paramétrico Mann-Whitney na 

comparação entre os cirurgiões com diferentes tipologias de bloco nos diferentes indicadores. 

Tabela 21 Resultado da aplicação do teste de Levene 

Variável 
Teste de Levene 

Sig 

Cancelamentos 0,388 

Duração Total de Tempo de Sala 0,000 

Frequência de Requisição dos BT’s 0,000 

Horas extraordinárias 0,028 

Média duração do Tempo de Sala 0,076 

Pacientes Operados 0,000 
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Da Tabela compreende-se que apenas para os indicadores Cancelamentos e Média de duração do 

Tempo de Sala a homogeneidade pode ser assumida e aplicado o teste paramétrico, nos restantes 

indicadores aplicar-se-á o teste Mann-Whitney A Tabela 22 apresenta os seus resultados. 

Tabela 22 Resultado da aplicação do Independent t-test aos diferentes indicadores por tipo de bloco 

Variável Sig 

Cancelamentos 0,388 

Duração Total de Tempo de Sala 0,000 

Frequência de Requisição dos BT’s 0,000 

Horas extraordinárias 0,014 

Média duração do Tempo de Sala 0,607 

Pacientes Operados 0,000 

 

No que diz respeito aos cancelamentos não se pode afirmar que existam diferenças significativas 

entre as distribuições a um nível de significância de 5%, contudo os cirurgiões com bloco móvel têm 

uma taxa média de desmarcação por doente operado superior, situando-se nos 2%, enquanto os 

detentores de bloco fixo apenas têm uma taxa de 0,97%.  

Esta pequena diferença pode ser explicada com o maior tempo de planeamento que um cirurgião 

detentor de bloco fixo tem acesso, pelo que pode escolher qual o horário que lhe é mais conveniente 

para operar. 

Nos três indicadores que analisam o desempenho dos cirurgiões em matéria de volume, duração total 

de tempo de sala, número de pacientes operados e frequência de requisição de blocos, o teste 

identificou que existem diferenças significativas entre a produção dos cirurgiões com bloco fixo e 

bloco móvel a um nível de significância de 5%. 

Este valor vai de encontro às características da estratégia de agendamento utilizada no HCD em que 

tem que existir uma clara distinção entre estes dois tipos de cirurgião de forma ao hospital justificar 

perante os seus cirurgiões o facto de uns terem alocados um bloco fixo em detrimento de outros.  

Adicionalmente foi também analisada a média de duração do Tempo de Sala, onde não se registam 

diferenças significativas entre as duas distribuições a um nível de significância de 5%, percebendo 

que apesar dos cirurgiões com bloco fixo terem maior facilidade de marcação dos seus casos back-

to-back, estes acabam por não aproveitar para potenciar a sua produção neste ponto. 

Por último, foi analisado o indicador horas extraordinárias. Interpretando o resultado obtido conclui-se 

que existem diferenças significativas entre as distribuições das duas categorias a um nível de 

significância de 5%, onde os cirurgiões com bloco fixo, conforme já referido anteriormente, prevêem 

com maior erro a duração de cirurgias e isto reflecte logicamente numa diferença significativa em 
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casos fora do normal funcionamento do BO, em média os CBF têm uma média de 8,5 horas enquanto 

os CBF têm uma média de 3 horas extraordinárias ao longo do período em análise. 

Em suma, as grandes diferenças de perfil situam-se ao nível do volume de actividade e estimativa de 

duração de cirurgia. O gestor do HCD deve-se focar primordialmente nos indicadores em que existem 

diferenças significativas entre os dois grupos e optar por aqueles que obtêm melhores resultados 

nesses indicadores. São estes que devem ter o direito a um bloco fixo. 

Para fazer face a dificuldade de precisão no tempo a alocar em cada cirurgia identificada 

anteriormente e estimar qual a duração do bloco fixo afecto as cirurgiões seleccionados, na secção 

seguinte é introduzido três técnicas para melhorar essa estimativa de tempo a alocar aos CBF e por 

complementaridade aos CBM. 

Provada a parcialidade dos cirurgiões e características distintivas entre os CBM e CBF importa 

desenvolver um método alternativo de previsão que não passe exclusivamente pelo cirurgião mas 

que se baseie em dados históricos de forma a melhorar o rigor da mesma. Para isso são propostas 

três técnicas de previsão para os blocos de tempo afectos a cirurgiões com bloco fixo: naive forecast, 

médias móveis e alisamento exponencial. 
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6.5 Previsão da Duração de Blocos de Tempo para Cirurgiões com Bloco 

Fixo e Duração de Cirurgias 

O terceiro passo após a escolha da estratégia de agendamento Modified Block System passa pela 

previsão da procura associada aos cirurgiões com base em dados históricos (Swaanenburg, 2010). 

Actualmente o HCD, conforme referido na secção 6.2, aloca blocos fixos de forma semanal, estes são 

divididos em dois BT: Horário da manhã (6horas) e Horário da tarde (9horas). 

Os blocos fixos disponibilizados pelo hospital preenchem a totalidade do horário. Quando os 

cirurgiões não conseguem preencher a totalidade do seu bloco libertam-no, permitindo a outros 

cirurgiões agendar nesse BT. Adicionalmente sabe-se, do capítulo 5, que a underutilization é das 

maiores fontes de custos no BO do HCD, este factor é resultado, em grande parte, da pouca 

utilização do bloco fixo por parte dos cirurgiões.  

A duração do bloco fixo afecto a cada cirurgião não deve ser igual e deve ser baseada na procura 

prevista para esse tipo de cirurgião de forma a permitir uma maior eficiência na alocação dos 

restantes cirurgiões, aumentando a utilização e diminuindo a underutilization. 

Ao anteriormente referido acrescenta-se o facto da ocupação do bloco, tendo em conta somente a 

contribuição dos cirurgiões com bloco fixo, se situar nos 42,2% e 52,3%, taxa de ocupação e taxa de 

ocupação ajustada respectivamente.  

Este valor de acordo com o benchmark analisado situa-se abaixo do target que é considerado boa 

prática, conforme documentado na literatura (75%). 

Estudar-se-á se a incorporação de técnicas de previsão, utilizando médias, e serão implementadas 

três técnicas de previsão distintas: naive forecast, média móvel e exponential smoothing  

A vantagem de utilizar técnicas de previsão que utilizam médias é o facto de este método tratar as 

pequenas variações como aleatórias e suavizar o impacto que estas têm no restante data set. As 

grandes alterações também são suavizadas mas em menor grau (Ozcan, 2009). As restantes razões 

que levaram à sua utilização já foram referidas anteriormente e encontram-se na secção 3.3.1. 

Posteriormente será estudado o erro associado a cada técnica de forma a determinar a técnica mais 

apropriada para o HCD ou, caso nenhuma destas mencionadas seja apropriada, a necessidade de 

estudo de técnicas de precisão adicionais. 

Para medir o erro da previsão e comparar as técnicas seleccionadas será calculado o desvio médio 

absoluto (DMA), erro quadrático médio (EQM) e percentagem de erro absoluto médio (PEAM), 

enquanto de forma a controlar a previsão é posteriormente calculado o tracking signal (TS). 

De forma a ser aceitável os valores de TS têm de ser entre ±4, o que corresponde a 

aproximadamente a três vezes o desvio padrão (Ozcan, 2009). 
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Tendo em conta que o horário é planeado de forma semanal será estudada a procura para as 52 

semanas do ano 2012 com o objectivo de encontrar o tempo necessário a alocar para os cirurgiões 

com bloco fixo. 

6.5.1 Naive Forecast 

Naive Forecasting caracteriza-se por ser a técnica mais simples de previsão. Apenas projecta a 

procura para um determinado período utilizando o valor real do período anterior. A expressão que 

representa esta técnica é a seguinte:  

Pr t=Pr t-1 

Esta técnica é considerada relativamente simples. Tem como vantagem o facto de ser de baixo custo 

e de fácil implementação e compreensão.  

As grandes desvantagens deste método de previsão residem, fundamentalmente, no rigor obtido com 

este tipo de previsão e pelo facto de não suavizarem os dados, ou seja, é totalmente influenciado por 

uma variação brusca dos dados. A Figura 21 ilustra os resultados obtidos. 

 

Observando-se a Figura 21 consegue-se inferir que esta técnica não antecipa alterações no 

comportamento do data set, essa limitação é comprovada na semana previsão da semana 31. 

Foi medido o erro associado a esta técnica de previsão sendo representado de seguida na Tabela 23. 

Tabela 23 Medição do erro associado à Naive Forecast 

EQM DMA PEAM 

2545,78 38,1 18,3% 
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Figura 21 Previsão do Número de Horas a alocar aos cirurgiões com bloco fixo com base na técnica Naive Forecast 
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Figura 22 Previsão do Número de Horas a alocar aos cirurgiões com bloco fixo com base na técnica Médias Móveis 

6.5.2 Médias Móveis 

A previsão médias móveis (MM) utiliza dados de períodos recentes, o número de períodos escolhidos 

pode ser variável consoante as características do sistema a prever. Esta técnica caracteriza-se por, 

cada vez que um novo dado se encontra disponível, a previsão é actualizada, onde esta deixa de 

contemplar o dado mais antigo e incorpora um novo, fazendo com que a previsão reflicta apenas os 

dados mais recentes. A previsão, utilizando a técnica das médias móveis, é calculada segundo a 

expressão (11):  

Pr t= 𝑀𝑀𝑛 =
∑ 𝐴𝑖

𝑛
 

A Média Móvel com n períodos (MMn) é calculada a partir da soma dos valores obtidos nos últimos n 

períodos (Ai) a dividir pelo número de períodos escolhido. O número de períodos escolhidos para 

incluir na previsão determinam a sensibilidade da previsão. Enquanto a inclusão de poucos dados 

torna a previsão muito influenciada por variações aleatórias, a inclusão de demasiados dados torna-a 

pouco responsiva a alterações reais. Tendo isto em conta, para escolher o número de períodos ideal 

a incluir, analisam-se diferentes cenários sendo posteriormente contabilizado o seu erro. Foi estudado 

a implementação da técnica de médias móveis utilizando dados de 2 a 6 semanas conforme se 

encontra representado na Tabela 24. 

Tabela 24 Análise do número de semanas mais apropriado a incluir na previsão médias móveis 

Nº de semanas EQM DMA PEAM 

2 2287,93 34,45 16,5% 

3 2043,93 32,97 16,7% 

4 1890,57 32,89 15,8% 

5 1950,06 33,89 16,35% 

6 2032,61 34,03 16,53% 

Utilizando a técnica das médias móveis a melhor opção passa por englobar dados das quatro últimas 

semanas, visto que apresenta o menor erro no conjunto da análise realizada.  A Figura 22 apresenta 

de que forma a previsão e a procura real ao longo das 52 semanas em análise variam.  
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6.5.3 Alisamento Exponencial 

No alisamento exponencial, cada nova previsão para um determinado período (Pt) é baseada na 

previsão anterior (Pt-1) mais uma percentagem da diferença entre o valor actual e a previsão anterior. 

Essa percentagem é chamada constante de alisamento (α) e representa a percentagem do erro de 

previsão (Ozcan, 2009). A expressão matemática que representa esta técnica é a seguinte: 

Pt=Pt-1+α(At-1-Ft-1) 

A constante de alisamento varia entre 0 e 1. Nesta expressão quando mais próximo de 1 for o seu 

valor maior será o ajuste utilizando o erro da previsão passada. Usualmente esta constante varia 

entre 0,1 e 0,6 (Ozcan, 2009). 

Com o objectivo de optimizar a previsão, foi calculado o valor da constante de alisamento que 

minimiza o erro associado a esta técnica obtendo-se um valor de 0,1526.  

Esta optimização foi realizada com o auxílio da ferramenta Solver do Excel. A Figura 23 apresenta a 

previsão e procura real segundo a constante de alisamento calculada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente foi, também, calculado o erro da utilização desta técnica de previsão no período em 

análise – Tabela 25. 

Tabela 25 Medição do erro associado à Alisamento Exponencial 

EQM DMA PEAM 

1725 30,77 14,75% 
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Figura 23 Previsão do Número de Horas a alocar aos cirurgiões com bloco fixo com base na técnica Suavização 
Exponencial 
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6.5.4 Aplicabilidade das técnicas de previsão e selecção da técnica mais apropriada para o 

HCD 

Muitos factores podem influenciar a procura, isto pode levar a que as técnicas de previsão percam o 

seu controlo, por isso torna-se necessário desenvolver uma metodologia (tracking signal) para 

monitorizar os resultados da previsão.  

A Figura 24 apresenta os resultados desta metodologia para as três técnicas de previsão estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme referido anteriormente, caso os valores de tracking signal passem do limite estabelecido de 

±4, deve-se avaliar as razões da falta de rigor da previsão e, caso essa situação seja recorrente, 

estudar a implementação de novas técnicas de previsão. 

O valor médio de TS para as três técnicas de previsão foi de -3,16 para Naive Forecast, -3,13 Médias 

Móveis e -1,1 alisamento exponencial. Todos se encontram dentro dos limites estabelecidos na 

literatura em todas as semanas com excepção para a últimas, altura do Natal e Passagem de ano 

onde ocorre uma grande diminuição na actividade.  

Se o valor de tracking fosse positivo, determinava-se que o valor de procura real era maior que a 

previsão, contudo, o valor é negativo o que traduz que a previsão é maior que a procura real, levando 

a maior número de underutilization. 

As três técnicas de previsão demonstradas apresentam resultados assinaláveis, pelo que a escolha 

da técnica a utilizar no HCD deve passar por aquela que apresenta o menor erro, a alisamento 

exponencial. 

Com a aplicação desta técnica de previsão, a taxa de ocupação sobre o tempo agendado (expressão 

6) passaria de 69,7% para 85,3%, um ganho de 15,6%, o que representaria uma poupança de 

707.242,5 euros nos custos provenientes da ineficiência identificada em matéria de tempo no BO, 
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Figura 24 Resultado obtidos da metodologia de monitorização Tracking Signal para as 3 técnicas de previsão estudadas 
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porque não só o tempo designado para cada cirurgião com BF estaria dimensionado de forma mais 

correcta permitindo mais tempo para a marcação de cirurgias de cirurgiões com bloco móvel como no 

momento da marcação da cirurgia desses cirurgiões o tempo a alocar para a sua cirurgia seria mais 

adequado do que realmente acontece actualmente. 

Após determinado a técnica mais apropriada para prever o tempo a alocar a cada cirurgião com bloco 

fixo e duração de cirurgias é possível propor uma nova disposição do horário do HCD, onde em vez 

de cada cirurgião com bloco fixo ter a si alocado uma manhã ou uma tarde, estes têm a si alocado um 

BT calculado com base na previsão da sua procura. 

6.6 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo são primeiramente analisadas as principais vantagens e desvantagens de cada 

estratégia de agendamento no contexto do HCD onde, face maioritariamente, às diferentes 

especialidades a operar no hospital e à necessidade de não só ter uma horário flexível como puder 

agendar os procedimentos cirúrgicos de cada cirurgião, concluiu-se que a estratégia mais adequada 

é a modified block system. 

Definida a estratégia de agendamento que concilia duas categorias de cirurgiões, fixo e móvel, 

analisou-se o actual modelo de previsão baseado nas estimativas dos cirurgiões, tendo-se chegado à 

origem do erro de previsão.  

O erro de previsão advém maioritariamente do facto dos cirurgiões com bloco fixo consciente ou 

inconscientemente influenciarem as suas previsões de forma a manterem os seu bloco ou realizarem 

mais procedimentos cirúrgicos que os seus próprios BT’s afectos permitem suportar. 

Adicionalmente foi comprovado que existe uma diferenciação significativa em certos indicadores 

quando se analisa cirurgiões com bloco fixo e bloco móvel. Os indicadores com diferenças foram 

duração total de tempo de sala, frequência de requisição de BT, horas extraordinárias e pacientes 

operados, sendo que quando analisado o número de cancelamentos e média de duração de tempo 

de sala não existem diferenças significativas entre as duas tipologias de bloco podendo-se concluir 

que os CBF não estão a materializar a oportunidade de agendar os seus procedimentos cirúrgicos 

back-to-back. 

Por fim, de forma a ultrapassar a parcialidade identificada são propostos três modelos de previsão 

baseados na média e de baixo custo de implementação sendo a técnica que obteve menor erro de 

previsão o alisamento exponencial, que após ser incorporado no hospital permite diminuir os tempos 

ineficientes no bloco em 15,6% que pode levar a uma poupança na ordem dos 738.065 euros. 
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Capítulo 7 Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro  

O principal objectivo da presente dissertação em Engenharia e Gestão Industrial foi melhorar o 

planeamento no BO a nível estratégico de uma unidade de saúde, neste caso aplicado ao HCD, 

através da recolha e análise de dados resultantes da sua actividade nesse departamento, em 

particular a nível de desempenho dos cirurgiões. Para atingir este objectivo foi necessário 

primeiramente fazer um diagnóstico à situação actual do HCD com o intuito de perceber quais são as 

suas limitações e identificar potenciais drivers de evolução e melhoria. Realizou-se o trabalho através 

da recolha e análise de dados disponíveis, em 2012, relativamente à actividade dessa unidade 

orgânico-funcional. 

Da revisão da literatura concluiu-se que para o tema da dissertação são abordados pela literatura 

científica diferentes conceitos e métodos de forma a lidar com as tipologias de pacientes, avaliar a 

eficiência do BO e incerteza associada a este departamento. Para diminuir o impacto da incerteza foi 

seleccionado por meio de uma pesquisa na literatura quais os métodos de estimar a duração de 

cirurgias que melhor se enquadravam no contexto do HCD utilizando a metodologia de selecção 

introduzida por Ozcan (2009) que, dado o horizonte temporal de dados disponível, precisão 

requerida, investimento necessário de implementação e formação do pessoal foram seleccionados 

métodos quantitativos baseados na média, nomeadamente naive forecast, média móvel e alisamento 

exponencial. 

Perante a revisão bibliográfica elaborada neste trabalho e os constrangimentos presentes no hospital 

optou-se por primeiramente analisar a eficiência do bloco recorrendo à taxa de ocupação e outros 

indicadores relevantes endereçados na literatura, tendo-se concluído que o HCD apenas apresenta 

resultados nos indicadores seleccionados abaixo do benchmark em matéria de estimativa de duração 

de cirurgias e consequentemente do tempo a alocar a cada cirurgião proporcionando uma taxa de 

ocupação inferior à pretendida pelo HCD. 

Adicionalmente nesta matéria é proposta uma expressão que deriva da expressão proposta por 

Strum et al. em 1997, que define de forma mais eficaz a taxa de ocupação do bloco face ao tempo 

agendado na medida em que não permite que o tempo de underutilization e overutilization se 

excluam mutuamente inflacionando virtualmente a taxa de ocupação. É também o resultado da 

relação entre a expressão proposta com a expressão (2) que permite reforçar a natureza de 

ineficiência no agendamento do BO onde foi calculado que apenas 7,3% do tempo do BO não é 

agendado (parte dele de forma propositada para servir de buffer de segurança para fazer face a 

acontecimentos imprevistos) quando o HCD apresenta uma taxa de ocupação ajustada (incluindo o 

tempo de turnover) de 64,6% traduzindo que 28,1% do tempo que não é utilizado resulta da diferença 

entre o tempo planeado e o utilizado. 

Em matéria de custos, estes encontram-se divididos em custos de duas naturezas, underutilization e 

overutilization em que o primeiro é aferido pelo custo de oportunidade de agendar uma cirurgia para o 

tempo subutilizado e o overutilization pelo custo adicional do staff do hospital trabalhar para além do 

normal horário de funcionamento do hospital. O custo total destas duas rubricas no HCD representou 
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4.731.188 euros para o hospital. Face a estas evidências tornou-se necessário estudar o modelo de 

estimativa de duração de cirurgias utilizado no HCD, baseado na experiência dos cirurgiões e verificar 

se existe parcialidade dos mesmos, factor identificado de forma recorrente na revisão da literatura.  

Recorrendo a testes estatísticos com as seguintes hipóteses de investigação: 1) Existem diferenças 

significativas nas distribuições de dados da duração real e duração planeada por especialidade? 2) 

Existem diferenças significativas nas distribuições de dados da duração real e duração planeada nas 

duas tipologias de bloco existentes no HCD? 3) Existem diferenças significativas entre a duração real 

e planeada dentro das especialidades (que apresentavam diferenças na análise realizada na 

Hipótese 1) quando estas se encontram divididas por tipologia de bloco? Concluiu-se que os CBM 

têm um rigor diferente (apresentam diferenças significativas entre a duração planeada e real) de 

estimativa de duração de cirurgia face aos CBM (não apresentam diferenças significativas). Para 

testar estas hipóteses foram utilizados o teste paramétrico t-test para amostras emparelhadas e 

sempre que este falhe os seus pressupostos o teste não paramétrico Wilcoxon signed-rank (WSR). 

Adicionalmente foi estudado, utilizando o teste paramétrico t-test e Mann-Whitney, se existem 

diferenças entre o perfil do cirurgião com bloco fixo e móvel. Percebeu-se que diferem em duração 

total de tempo de sala, frequência de requisição de BT, horas extraordinárias e pacientes operados, 

sendo que nos indicadores cancelamentos e média de duração de tempo de sala estes não 

apresentam diferenças significativas podendo-se concluir que os CBF não estão a materializar a 

oportunidade de agendar os seus procedimentos cirúrgicos back-to-back. 

Por fim, de forma a ultrapassar a parcialidade identificada são propostos três modelos de previsão 

baseados na média e de baixo custo de implementação sendo a técnica que obteve menor erro de 

previsão, alisamento exponencial, após ser incorporado no hospital vai permitir diminuir os tempos 

ineficientes no bloco em 15,6% que pode levar a uma poupança na ordem dos 738.065 euros. 

Assim, para desenvolvimento futuro propõe-se complementar o presente trabalho com uma análise 

qualitativa dos serviços prestados por cada cirurgião de modo a poder-se relacionar a produção do 

cirurgião com a qualidade de tratamento proporcionado ao paciente. A título adicional, para poder-se 

aprofundar este tema é necessário uniformizar e monitorizar a informação recolhida no hospital de 

forma a melhorar o acesso a dados relevantes e passiveis de análise e melhoria.  

Antes de finalizar a presente dissertação é importante realçar os principais desafios encontrados ao 

longo da elaboração desta dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. A definição 

do problema constituiu um dos grandes objectivos do presente trabalho, sendo que este foi sendo 

alterado com o decorrer do tempo e ajustado consoante os dados disponíveis (elevado esforço no 

tratamento das bases de dados) e a exequibilidade do mesmo. Por outro lado a incipiência do meio 

académico na abordagem a estas questões levaram a constrangimentos do decorrer do trabalho, 

sendo necessário, por vezes, adaptar metodologias de áreas distintas à realidade em questão. Como 

conclusão final, espera-se que o presente trabalho sirva como uma ferramenta útil para sustentar as 

decisões do HCD no que diz respeito ao planeamento e decisões estruturantes futuras. 
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Anexos 

Anexo 1- Ficha Pessoal (JMS, 2013) 

 

(PREENCHER COM MAIÚSCULAS) 

Nome Completo: ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 Nome Profissional: __________________________________________________________ 

(obrigatório referência a três nomes) 

  

Data de Nascimento:     /       /                  Naturalidade: 

______________________________________ 

 

Nacionalidade: _____________________________   Freguesia: 

_________________________________________ 

Concelho:__________________________________  Distrito: 

___________________________________________ 

Residência: 

__________________________________________________________________________________

__ 

Localidade:_________________     Código postal:                                                          

_______________________     

Email: 

__________________________________________________________________________________

______             

    Sexo:  F           M            Telefone (casa): ____  _________________   Telemóvel: ____  

_____________________    

Estado Civil: Solteiro(a)        Casado(a)        Viúvo(a)         Divorciado(a)         Separado(a)        U. Facto 



 
 

86 

Bilhete  de Identidade nº                                                                     Data de Emissão:             

/       /           

Válido até:         /       /                Arquivo:      

Nº Contribuinte:                                                             Código Repartição de Finanças:  

Titular de Rendimentos: 1 Titular           2 Titulares            Nº Dependentes:     Deficientes: 

(Para efeitos de IRS) 

N.º Beneficiário da SS:  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/     Instituição SS: 

___________________ 

NIB:   

Banco: 

__________________________________________________________________________________

______Contacto de Emergência: 

   - Nome: 

__________________________________________________________________________________

___ 

   - Relação:      Telefone:      Telemóvel: 

Habilitações Literárias: 

 

Formação académica: __________________________________________________   Nota Final:              

Valores 

Nome do Estabelecimento do Ensino: 

______________________________________________________________ 

Especialidade: 

Sub-especialidade: 

Internato Geral de _______/______/_______ a _______/______/_______  

Local do Internato Geral 

________________________________________________________________________ 

Internato Complementar de _______/______/_______ a _______/______/_______  

Local do Internato 

Complementar_________________________________________________________________ 

Nº do Cartão da Ordem:_______________________  Data de Emissão:  ____/___/___  Válido até: 

____/___/___Sindicato: Nº Sócio: ____________________________ 
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Áreas de diferenciação: 

Doenças que trata: 

Línguas estrangeiras:   

Outras Formações: 

(Do mais actual para o mais antigo, 

Data – Informação  

Exemplo: 

2000 - Pós-graduação em x) 

__________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________

___ 

Atividade Clínica: 

(Do mais actual para o mais antigo, 

Data – Informação 

Exemplo: 

2000-2008 – Médico na clínica X) 

__________________________________________________________________________________

___ 

Sociedades Cientificas/ Bolsas/ Prémios: 

(Listagem das sociedades) 

 

Atividade Científica: 

 

 

NOTA: Os conteúdos desta página estarão disponíveis no site da unidade no perfil do profissional 
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(PARA TRABALHADORES ESTRANGEIROS) 

Passaporte: 

Número:                         Data de Emissão:     /       /            Válido até:         

/       /  

Entidade Emissora:            País Emissor: 

 Autorização de Residência nº                                         Tipo:                               Válido até:         

/       /  

(A PREENCHER APENAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO) 

É Prestador em nome individual? _________________________ Faz retenção na Fonte? 

_____________________ 

Está Isento de Contribuições para a Segurança Social? ____________ (necessário apresentar 

comprovativo) 

 

É Reformado? _______     É Membro de Órgão Estatutário de alguma empresa? 

_____________________ 

Tem contrato de trabalho com outra instituição onde faça descontos SS? _________ 

Qual?______________ 

Em caso negativo, a remuneração auferida nas empresas do Grupo JMS, representa 80% ou mais do 

total da  

sua actividade anual?________________________ 

Pretende receber por transferência bancária em: 

NIB: 

Nome Empresa: 

________________________________________________________________________________ 

Morada: 

__________________________________________________________________________________

____ 

N.º Contribuinte de Empresa: ____________________________ 

 

=>Em anexo a este formulário deve constar fotocópia do B. I., N.º de Contribuinte pessoal, Cartão da Ordem e Resumo Curricular.  

______ de ___________________ de ______ 
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___________________________________________________ 

(Assinatura) 

A PREENCHER PELO DRH E DIR PRODUÇÃO 

(*) Inicio da Actividade:           /         /   Nº Empregado:    

Posição: __________________ User                 Fornecedor                 PIN: _______ 

(*)Tipologia Relação do médico com Unidade: 

Associado      Convidado       Tarefeiro            Residente                  Ajudante  

 

(Consulta/Exames)           (Só Bloco)                   (Horas AP                 (C/ CT ou 80%                 (Só Bloco como Ajudante) 

       ou Prevenções)         actividade na Unidade) 

(*)Centro de Custo: _______________________________________ Percentagem 

Alocação:_____________ 

  Centro de Custo: _______________________________________ Percentagem 

Alocação:_____________ 

 

(*)Condições de Admissão: 

 

Contrato de Trabalho: 

Nº Horas/ semana: _________  

Vencimento:      ______________€ 

____________   ______________€ 

 ___________    ______________€ 

Inclui :             

Consultas:       

_________________________________ 

AP:                 

_________________________________ 

Internamento: 

_________________________________ 

Outros:           

(**)Contrato de Prestação de Serviços: 

Condições: 

Valor Fixo mensal: _________€  V. Hora: 

________€ 

% Consultas:  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

% Exames:      

_________________________________ 

 

   _________________________________ 

_________________________________ 
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_________________________________ 

_________________________________ 

 

Cirurgias:        

_________________________________ 

Outros:            

_________________________________ 

 

                         

_________________________________                    

 __________________________________________________  

    Direcção Clínica      Administrador Delegado / Director da Clínica 

______ de ___________________ de ______ 

(*) Preenchimento obrigatório 

(**) Caso não sejam indicadas, são  assumidas as condições pré-definidas para a especialidade 
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Anexo 2- Proposta Cirúrgica(Hospital Cuf Descobertas, 2013b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIRURGIA B.O.C. X MEDICINA

U.C.A. ESTIMATIVA DE CUSTO

MÉDICO/CIRURGIÃO

1º AJUDANTE

2º AJUDANTE

INSTRUMENTISTA

ANESTESISTA

NOME:

IDADE : TEL:    Nº CLIENTE:

SISTEMA SAÚDE

Saúde Cuf Particular Médis Multicare AdvanceCare

PTelecom SAMSQ CGD Outro

A INTERNAR NO DIA:_____/_____/_____MANHÃ / TARDE INTERNAMENTO  PROGRAMADO / URGENTE

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL (ou Hipótese de):                       __________________                                                                     ICD-09-CM______________

OUTRAS PATOLOGIAS RELEVANTES:

INFECCIOSIDADE (SIDA, HEPATITES, etc. ):

PREVISÃO DIAS INTERNAMENTO: ________ QUARTO INDIVIDUAL UCIP ?

ASS. MÉDICO/CIRURGIÃO:       _______________________________________ RECOBRO ?

%

Total K

INTENSIFICADOR DE IMAGEM / MICROSCOPIO EQUIP. DE LIPOASPIRACAO CINESIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

EQUIPAMENTO DE LAPAROSCOPIA APARELHO CIRC EXTRA CORPORAL OUTROS

BALAO INTRAORTICO SCALP COOLER

MONITORIZACAO CONTINUA RADIOSCOPIA / RADIOGRAFIA

ACESSÓRIOS DE MESA DE OPERAÇÕES

PROTESES ORTOPÉDICAS E OUTRAS

INSTRUMENTAL

CONSUMÍVEIS 

EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO EXTEMPORÂNEO

SANGUE, Nº UNIDADES ___________ AUTO TRANSFUSÃO SANGUE T. PLASMA CONCENTRADO

OBSERVAÇÕES:

[6] REQUISITOS ESPECIAIS

Para operar no dia            /         às _  :    horas.      Duração prevista da intervenção               horas

kICD9CÓD. TOM DESCRITIVO

[1] ESPECIALIDADE:  

[2] CLIENTE

QUARTO DUPLO

[3] DIAGNÓSTICO

[5] PROCEDIMENTOS

[4] DIÁRIAS

VALOR K

PROPOSTA DE INTERNAMENTO ( HCD ) FAX
B.O.C. :

U.C.A. :

E.CARTÃO

:

21 002 5228 

21 002 5570 

21 002 5220

NOME TELEFONE
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Anexo 3- Consentimento Informado (Hospital Cuf Descobertas, 2013a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: _______________________________ 

Idade:__________ anos                Sexo: M / F 

No Beneficiário: _______________________ 

Nº Atendimentos: ______________________ 

 

 

Eu, acima indicado, pelo presente autorizo a Unidade de _______________________________ 

do Hospital CUF Descobertas, a realizar os Exames Complementres de Diagnóstico e/ou 

Procedimentos Terapêuticos, Cirúrgicos e Anestésicos, a seguir mencionados: 

 

 

 

 

 

Declaro que fui esclarecido dos riscos, complicações e sequelas que podem surgir durante ou 

após os referidos Exames, Métodos Terapêuticos ou Intervenções Cirúrgicas. 

 

 

Declaro ainda que Autorizo / Não Autorizo (riscar a possibilidade que não interessa) a 

utilização de todos os registos para fins científicos. 
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      _________________________________________ 

Assinatura do Doente 

 

 

Esclarecimento prestado por:  

 

 

 

Anexo 4- Horário exemplo do HCD num dia genérico (Hospital Cuf Descobertas, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doente
Intervenção 

Cirúrgica

Cirurgião 

Principal
Anestesista Doente

Intervenção 

Cirúrgica

Cirurgião 

Principal
Anestesista Doente

Intervenção 

Cirúrgica

Cirurgião 

Principal
Anestesista Doente

Intervenção 

Cirúrgica

Cirurgião 

Principal
Anestesista Doente

Intervenção 

Cirúrgica

Cirurgião 

Principal
Anestesista

8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 Paciente A PT joelho Cirurgião A Anestesista A Paciente H Luxação recid. Cirurgião C Anestesista D

9:00 0 0 Cirurgião A 0 0 0 Cirurgião C 0

9:30 0 0 Cirurgião A 0 0 0 Cirurgião C 0

10:00 0 0 Cirurgião A 0 0 0 Cirurgião C 0

10:30 0 0 Cirurgião A 0 Paciente I DS + RC Cirurgião C Anestesista D

11:00 0 0 Cirurgião A 0 0 0 Cirurgião C 0

11:30 Paciente B Artro joelho Cirurgião A Anestesista A 0 0 Cirurgião C 0

12:00 0 0 Cirurgião A 0 0 0 Cirurgião C 0

12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 Paciente J Luxação recid. Cirurgião C Anestesista D 0 0 0 0

13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cirurgião C 0 0 0 0 0

13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cirurgião C 0 0 0 0 0

14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cirurgião C 0 Paciente L Septoplastia Cirurgião D Anestesista E

14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 Paciente K Luxação recid. Cirurgião C Anestesista D 0 0 Cirurgião D 0

15:00 0 0 0 0 0 0 Cirurgião C 0 0 0 Cirurgião D 0

15:30 Paciente C
Uretrot. 

Interna
Cirurgião B Anestesista B 0 0 Cirurgião C 0 Paciente M Canal cárpico Cirurgião D Anestesista E

16:00 0 0 Cirurgião B 0 0 0 Cirurgião C 0 0 0 Cirurgião D 0

16:30 Paciente D
Uretrot. 

Interna
Cirurgião B Anestesista B 0 0 0 0 0 Septo + Rinopl. Cirurgião D Anestesista E

17:00 0 0 Cirurgião B 0 0 0 0 0 0 0 Cirurgião D 0

17:30 Paciente E TVT-O Cirurgião B Anestesista C 0 0 0 0 0 0 Cirurgião D 0

18:00 0 0 Cirurgião B 0 0 0 0 0 0 0 Cirurgião D 0

18:30 Paciente F RTU-P Cirurgião B Anestesista C 0 0 Cirurgião D 0

19:00 0 0 Cirurgião B 0 0 0 0 0

19:30 Paciente G URC + stent Cirurgião B Anestesista C

20:00 0 0 Cirurgião B 0 0 0 0 0

20:30 0 0 0 0

21:00 0 0 0 0

21:30 0 0 0 0

22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5

 

Data ____/____/____ 

 

Ass.______________ 

 

 

ou 

Nome ___________________ 

Nº OM __________________ 

Vinheta do Médico 
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Anexo 5- Variáveis das base de dados no software SPSS 
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Anexo 6 Preçário HCD Piso de Sala(Hospital Cuf Descobertas, 2013b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Tabela de Remuneração Salarial 2013(Ordem dos Enfermeiros, 

2013) 


