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RESUMO 

Nesta dissertação aborda-se um problema real no âmbito do escalonamento de pessoal hospitalar. 

Este problema consiste na afetação semanal de colaboradores a tarefas respeitando as normas legais 

e da instituição existentes. 

O objetivo é a minimização do custo decorrente do trabalho realizado em regime extraordinário no 

serviço em causa, garantindo o balanceamento da distribuição dos períodos de trabalho. 

Apresentam-se três modelos de programação inteira, uma heurística e uma aplicação computacional 

que permitem a otimização dos escalonamentos obtidos e a automatização da sua geração e/ou 

validação. 

Um dos modelos de programação inteira permitiu a obtenção, em menos de um minuto, de soluções 

ótimas com uma poupança de 6.0% e 8.6%, quando comparadas com o custo de duas instâncias reais.  

A heurística permite criar escalonamentos completos ou completar escalas parciais, que se determinou 

ser uma funcionalidade valorizada pelo serviço. 

As abordagens de otimização foram concebidas para o serviço em causa mas são passíveis de, no 

mínimo, servirem de ponto de partida para o tratamento de problemas similares dentro na área da 

saúde, ou ainda constituir um recurso auxiliar para este tipo de problemas que se verifiquem noutras 

áreas. 

A aplicação desenvolvida baseou-se nas ferramentas usadas atualmente no serviço, para auxiliar no 

processo de construção e validação de escalas médicas. 

Nessa aplicação também se integrou o método heurístico desenvolvido de forma a ser possível gerar 

escalonamentos de forma automatizada. 

De uma forma geral, os métodos desenvolvidos apresentaram bons resultados na distribuição do 

tempo de trabalho e a nível da redução de custos, enquanto a aplicação foi capaz de melhorar e 

agilizar os procedimentos atuais.    

 

 

Palavras-Chave: Investigação operacional, Programação inteira, Escalonamento 
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ABSTRACT 

This dissertation will focus on a real scheduling problem in a hospital environment. 

The problem consists in the weekly scheduling of workers in tasks while observing the legal and 

institutional norms in place. 

The objective of this work is to find a solution that minimizes the cost related to overtime labor in the 

service in question and guarantees the balancing of the distribution of total work time. 

Three integer programming models, a heuristic and an application that allow for the optimization of the 

obtained schedules and their automation and/or validation, will be presented. 

One of the integer programming models achieved, in less than a minute, optimal solutions with savings 

of 6.0% and 8.6% when compared to the cost of two real instances. 

The heuristic developed can either build full schedules or help in completing partial ones, which was 

determined to be a valuable feature for the service.   

These optimization approaches were developed for this specific problem, but they could serve as a 

starting point in the treatment of scheduling problems in other health services, or even provide a helpful 

resource for the study of this type of problems in different areas altogether. 

The application developed was based in the tools currently in use in the service to help with the 

construction and validation of medical schedules. 

The aforementioned heuristic algorithm was integrated in this application, making it capable of 

automatically generating schedules. 

Overall, the developed methods achieved good results in work time balancing and cost reduction while 

the application helped improve and streamline current procedures. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas de escalonamento de pessoal são bem conhecidos e abordados há longas décadas por 

modelos e métodos de otimização. 

 De forma geral, nestes problemas pretende-se garantir que um conjunto de tarefas definidas para um 

determinado horizonte de planeamento é realizado de forma exequível por um conjunto de 

colaboradores e tendo em conta um ou mais objetivos.   

Durante este processo deve garantir-se assim a prestação de serviços e ao mesmo tempo respeitar a 

correspondência direta entre as exigências de cada tarefa e as competências dos colaboradores, 

considerando também a disponibilidade prevista destes profissionais, assim como as suas preferências 

e ainda os regulamentos internos e legislação imposta sobre a atividade da instituição em causa. 

Este problema ocorre e tem sido estudado nas mais diversas áreas e formas desde a indústria ao 

comércio e serviços.  

No caso da indústria, ocorrem instâncias deste tipo de problemas, por exemplo, quando se torna 

necessário proceder à calendarização de projetos na área da construção ou mesmo organização de 

eventos, onde é necessário respeitar, entre outros aspetos, as relações de precedência entre atividades 

e as restrições sobre as qualificações dos trabalhadores para garantir a alocação eficiente de recursos 

humanos e materiais respeitando limites estipulados para prazos e orçamentos. 

Este tipo de estudo também é aplicável na área do comércio sempre que haja a necessidade de 

efetuar a rotação dos trabalhadores pelos diferentes turnos, funções ou departamentos dentro do 

estabelecimento. 

No que diz respeito à área dos serviços, os aeroportos são um ambiente fértil para este tipo de 

problemas dado o elevado número de pessoas necessário para assegurar o funcionamento ininterrupto 

dos diferentes serviços necessários ao seu funcionamento. 

A questão do escalonamento é um problema recorrente e particularmente desafiante em serviços 

hospitalares e dada a complexidade que atinge neste tipo de ambiente, tem atraído a atenção de 

muitos investigadores ao longo de várias décadas. 

Essa complexidade prende-se principalmente com o facto de ser necessário garantir o funcionamento 

dos serviços 24 horas por dia, razão pela qual qualquer estabelecimento de saúde tem de efetuar 

repetida e frequentemente, o escalonamento do seu pessoal.  
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É conhecido, que o escalonamento apropriado dos recursos humanos tem um grande impacto sobre a 

qualidade dos serviços de saúde prestados e na satisfação tanto de utentes como dos próprios 

profissionais de saúde.  

Em alguns casos esta insatisfação com os horários de trabalho assume uma dimensão preocupante, 

com mais de um terço dos enfermeiros a expressar a sua intenção de deixar o seu posto de trabalho 

dentro de um ano por essa razão, segundo um estudo nos Estados Unidos (Wright & Mahar, 2013). 

Apesar da importância que este processo assume, toda a responsabilidade de efetuar o escalonamento 

do pessoal hospitalar recai, na maior parte dos casos, numa só pessoa, geralmente o diretor de cada 

um dos serviços. Este, auxiliado pela sua experiência, dedica grande parte do seu tempo à morosa 

tarefa de programar todas as tarefas previstas, tendo em conta os níveis de atividade esperados para 

todos os turnos de trabalho num período estipulado, devendo ainda observar o seu cumprimento e 

garantir a satisfação tanto de utentes como de colaboradores da forma mais eficaz e económica 

possível. 

Torna-se assim clara a vantagem e a necessidade de desenvolver modelos e algoritmos de otimização 

para este processo, e de também criar ferramentas de apoio à decisão neste contexto. 

No caso particular a abordar nesta dissertação irá tratar-se o escalonamento do pessoal médico afeto a 

um serviço hospitalar pelas tarefas definidas para um horizonte de planeamento igual a uma semana e 

considerando-se três períodos por dia. 

Ao considerar-se pessoal médico, este tipo de problemas assume algumas propriedades diferentes do 

problema do escalonamento de enfermeiros, já que se tratam de profissionais com contratos, cargas 

de trabalho e ainda obrigações específicas que podem passar por deveres administrativos e 

académicos que limitam a sua disponibilidade.   

Nesta dissertação serão devidamente consideradas as normas contratuais de cada médico e as regras 

em vigor na instituição no que diz respeito, por exemplo, ao mínimo de folgas semanais admitidas ou 

tempo máximo de trabalho diário e admite-se que não existem limitações relacionadas com a exigência 

das tarefas face às competências dos colaboradores.  

Na generalidade dos casos, o estudo deste tipo de problemas tem como objetivo o controlo de custos 

ou a melhoria da satisfação dos colaboradores tendo em conta as suas preferências, ou 

alternativamente atingir o melhor compromisso entre estes dois critérios. 

O objetivo neste caso particular será encontrar uma solução que minimize o custo relacionado com 

trabalho em horas extraordinárias em que se incorre no serviço em causa. 
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A análise deste aspeto em concreto é interessante pois de certa forma está relacionada com os dois 

fatores anteriormente mencionados. 

Por um lado, a eventual redução do custo relacionado com o trabalho em horas extraordinárias será 

um benefício direto desta análise, que por sua vez também terá seguramente um efeito sobre a 

satisfação dos colaboradores já que o seu grau de satisfação será afetado positivamente pois estes 

poderão esperar horários mais previsíveis. 

A solução encontrada deverá também dar prioridade à distribuição igualitária do tempo de trabalho 

pelos médicos disponíveis, o que também contribuirá positivamente para a sua satisfação. 

Para alcançar esta otimização do serviço, propõe-se um modelo de programação inteira e uma 

heurística construtiva baseada num algoritmo ganancioso (“greedy”) capaz de produzir soluções 

rapidamente. 

Paralelamente à elaboração do trabalho até aqui descrito, dado o interesse manifestado pela 

administração do hospital desde o início, também foi desenvolvida uma aplicação baseada em Excel 

VBA para auxiliar a construção e validação de escalonamentos e ainda de calcular totais horários e de 

custos.  

O método heurístico idealizado foi também integrado nesta aplicação para possibilitar a construção 

automática de escalonamentos médicos, ou o preenchimento de horários parciais obedecendo às 

regras mais básicas do serviço. 

No capítulo 2 será feita uma revisão da literatura, no capítulo 3 será descrito o caso de estudo e 

referidas todas as considerações relevantes acerca do mesmo, quer a nível de organização e regras do 

serviço hospitalar considerado, quer a nível do cálculo de custos. 

O primeiro modelo de programação inteira, apresentado e descrito no capítulo 4 é fruto de uma 

abordagem mais direta ao problema e serviu de base para os restantes modelos desenvolvidos.  

O segundo modelo é uma aproximação inicial onde se favoreceu uma modelação menos complexa em 

detrimento de alguma precisão no cálculo dos custos. 

Este modelo serviu de ponto de partida para a elaboração do modelo definitivo cuja análise será feita 

atribuindo naturalmente ênfase às alterações efetuadas e que lhe conferem uma maior eficácia face ao 

modelo em que foi baseado. 

No capítulo 5 será introduzido e descrito o método heurístico desenvolvido e serão também explicados 

os testes conduzidos sobre o mesmo e que levaram à sua presente forma. 

Todas as funcionalidades da aplicação desenvolvida serão demonstradas no capítulo 6, assim como a 

respetiva interface criada para facilitar o acesso às mesmas.  
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No capítulo 7, os resultados obtidos pelo modelo de programação inteira e pela heurística serão 

comparados entre si e também face a soluções reais produzidas manualmente. 

No final serão tiradas conclusões acerca do trabalho realizado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

O tratamento do problema do escalonamento de enfermeiros, em particular devido à sua 

complexidade, serve de molde e ponto de partida para o estudo de problemas de alocação de recursos 

humanos noutros casos particulares da área da saúde como é o caso do escalonamento de pessoal 

médico que será abordado nesta dissertação. 

A modelação de problemas do tipo Nurse Rostering Problem (NRP) por si só, tem sido objeto de estudo 

e tema de diversas publicações ao longo dos anos. 

 Em (Blochliger, 2004) são explicadas as várias etapas desta modelação começando pela identificação 

das várias partes do problema desde os elementos a escalonar e os blocos de tarefas a executar até 

aos custos e as principais restrições a incluir no modelo. 

Tipicamente, em problemas de escalonamento, consideram-se dois tipos de restrições: fortes e fracas. 

As primeiras são invioláveis e entre elas contam-se as restrições que determinam que um trabalhador 

não pode estar alocado a duas tarefas em simultâneo, restrições de sequência de tarefas e de 

incompatibilidade de trabalhadores. 

As segundas são, por exemplo, usadas para estabelecer um intervalo de valores aceitável para o 

número de horas de trabalho, para garantir equidade na distribuição de horários indesejáveis e a 

adequabilidade dos pares colaborador-tarefa. 

No caso destas restrições não interessa impedir completamente mas sim minimizar o número de 

transgressões através do uso de uma função de controlo e um limite para cada uma das restrições. 

Em geral, o modelo tem como objetivo a minimização ponderada do custo total e da soma das 

violações das restrições fracas. 

As duas abordagens mais frequentes para problemas de escalonamento de pessoal baseiam-se em 

programação inteira e heurísticas.  

A programação inteira permite a obtenção de soluções ótimas para instâncias de pequena e média 

dimensão enquanto que os métodos heurísticos podem resolver problemas maiores e mais complexos 

sem no entanto darem garantias de que as soluções obtidas são ótimas. 

A título exemplificativo, em (Naudin, Chan, Hiroux, Zemmouri, & Weil, 2012), são apresentadas três 

abordagens baseadas em programação inteira que incluem a resolução de modelos pelo método de 

branch-and-bound e pela sua combinação com geração de colunas. 

Na presente dissertação será considerado apenas um serviço hospitalar mas alguns autores (Wright & 
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Mahar, 2013) propõem um modelo com vários objetivos onde se pretende averiguar eventuais 

benefícios do agrupamento dos recursos humanos de vários serviços hospitalares com requisitos 

semelhantes a nível de competências. 

Com esta centralização, os autores conseguem aumentar o número de horas de trabalho disponíveis e 

procurar assim atingir objetivos semelhantes aos deste trabalho, nomeadamente a redução do número 

de horas extraordinárias necessárias e a consequente redução do custo de funcionamento dos 

diferentes serviços. 

No seu trabalho (Wright & Mahar, 2013) são consideradas as preferências dos enfermeiros, os seus 

salários e, à semelhança do problema  aqui a tratar, também as taxas existentes a aplicar sobre o 

trabalho efetuado em certos períodos. 

Para resolver o problema, os autores propõem um modelo de programação inteira multiobjetivo 

hierárquico com dois critérios e no qual se optou por resolver cada objetivo sucessivamente. 

Numa primeira fase, o modelo é resolvido em função da minimização do custo, depois é resolvido o 

segundo critério que minimiza a insatisfação, sendo o custo da solução limitado pelo valor obtido na 

resolução do primeiro objetivo. 

Foram experimentados vários níveis de centralização, desde descentralização completa até ao 

agrupamento total dos departamentos considerados, verificando-se uma redução significativa dos 

custos e do número de horas extra e aumento da satisfação dos profissionais. 

No entanto, na comparação de resultados constatou-se que o nível de retorno é cada vez menor à 

medida que se aumentam os níveis de centralização.  

Este método de centralização, no entanto, não é possível no âmbito do caso de estudo a tratar nesta 

dissertação, dado o elevado grau de especificidade das competências dos profissionais que se 

pretendem escalonar.    

No domínio das formulações multiobjetivo, uma alternativa à resolução sequencial de critérios consiste 

em incluir os diferentes parâmetros que se pretendem minimizar/maximizar na mesma função 

objetivo, atribuindo a cada um destes parâmetros um peso proporcional à sua importância no contexto 

do problema. 

Esta é a abordagem escolhida em (Bruni & Detti, 2014)  onde é proposto um modelo baseado um 

programação inteira mista para tratar um caso particular do escalonamento de médicos, comparável 

ao problema que será aqui tratado. 

O modelo desenvolvido por estes investigadores tem como objetivos a distribuição da carga de trabalho 

dentro dos limites contratuais de cada médico, a minimização da insatisfação resultante da alocação a 
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turnos inconvenientes e ainda de um último critério referente à penalização sobre o desrespeito das 

preferências de cada médico. 

Os pesos atribuídos a cada um destes fatores foi consistente com a sua importância e no caso do 

último fator procurou-se um valor que não restringisse demasiado a concretização dos dois primeiros 

objetivos. 

Em (Zen-El-Din, Kamel, Mohamed, & Ieee, 2012), os autores também procuram controlar a carga 

horária de pessoal médico. 

No  seu caso de estudo é abordado um problema real com algumas semelhanças ao que vai ser aqui 

tratado no que diz respeito a restrições e à organização e duraçao dos turnos. 

O objetivo consiste em aumentar os níveis de satisfação dos trabalhadores mediante informação 

recolhida, respeitando restrições sobre as horas de trabalho mínimas e máximas exigidas a cada 

trabalhador impostas pela legislação. 

As restantes restrições são semelhantes a algumas encontradas no presente estudo na medida em que 

servem para proibir a ocorrência de certas sequências e padrões de escalonamento. 

No que diz respeito às restrições temporais, os autores afastam-se da abordagem seguida nesta 

dissertação ao não admitirem trabalho extraordinário, limitando apenas um intervalo de valores 

aceitável para o número de horas de trabalho. 

A resolução do modelo de programação inteira levou a soluções que conseguiram aumentar os níveis 

de satisfação dos trabalhadores. 

O problema do escalonamento hospitalar também é tratado em (Baum, Bertsimas, & Kallus, 2014) e 

onde se considera pessoal médico com diversas funções dentro de um departamento de um hospital 

académico, em diferentes partes do campus. 

O objetivo do trabalho destes autores é maximizar o lucro de cada médico e da própria instituição, 

garantindo a distribuição igualitária das tarefas com maiores níveis de remuneração associados e tendo 

também em conta as preferências comunicadas pelos próprios médicos. 

Os autores propõem um modelo de programação inteira mista com uma formulação de objetivos 

unificada e que compreende duas partes combinadas com parâmetros que determinam o trade-off. 

O primeiro objetivo é a maximização do lucro mínimo entre todos os médicos e a minimização da 

média das maiores discrepâncias na satisfação as preferências de cada médico. 

 O objetivo da segunda parte é a maximização do lucro total e a minimização da soma de todas as 

preferências insatisfeitas. 

O modelo desenvolvido foi depois integrado numa aplicação web para ser usado pelo administrador do 
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departamento. 

Os autores determinaram que os níveis de poupança atingidos pelo modelo suplantaram todo o 

investimento na implementação do sistema. 

Referem-se agora trabalhos em que se utilizam abordagens heurísticas. 

Outros investigadores (Puente, Gomez, Fernandez, & Priore, 2009) tentam obter soluções para este 

tipo de problemas e produzir horários para um hospital com recurso a algoritmos genéticos. 

 Segundo o método definido por estes autores, numa primeira fase é usada uma heurística construtora 

de horários para produzir um grupo de soluções possíveis sobre as quais  atua o algoritmo genético até 

se convergir para uma solução. 

Pode ainda optar-se por desenvolver algoritmos gananciosos (“greedy“) (Jamom, Ayob, Hadwan, & 

Ieee, 2011) capazes de satisfazer as restrições mais fortes e obter uma solução inicial, permutando-se 

depois os padrões de afetação e atribuindo-os a cada colaborador.  

Se a solução não for válida, é usado um mecanismo de reparação. 

Outra heurística usada neste âmbito é a pesquisa tabu introduzida originalmente na década de 80 e 

explorada posteriormente por diversos autores. 

É este o método usado pelos autores em (Dowsland, 1998) ao partir-se de uma solução obtida 

aleatoriamente e recorrendo-se depois uma pesquisa local com recurso a estruturas de vizinhança 

efetuando permutações entre padrões de afetação de funcionários a turnos a fim de percorrer o espaço 

de soluções  e encontrar soluções melhores. 

Esta meta-heurística tem a vantagem de ser robusta, adaptável e capaz de produzir potencialmente 

várias soluções aceitáveis e comparáveis com soluções produzidas por peritos, podendo ser sujeitas a 

uma avaliação posterior.  

Outro exemplo de uma abordagem heurística aplicada neste âmbito pode ser encontrado em (Bellanti, 

Carello, Della Croce, & Tadei, 2004) onde é estudado o escalonamento de enfermeiros de um serviço 

de cuidados intensivos para o período de um mês e com três turnos diários. 

São consideradas restrições contratuais como o número máximo de dias de trabalho consecutivos, e 

operacionais que determinam, por exemplo, o número mínimo de enfermeiros necessário para o 

funcionamento de um dado turno. 

O objetivo consiste em minimizar eventuais violações das várias restrições operacionais e ainda de 

vários padrões de alocação de tarefas que a administração do hospital gostaria que fossem 

respeitados, e assegurar a distribuição igualitária de folgas, turnos noturnos e de fim de semana. 

Face à impossiblidade de formular o problema como um modelo de programação inteira, devido ao 
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elevado número de variáveis e restrições, mesmo depois de relegar as restrições operacionais para 

componentes da função objetivo, os autores optaram por aplicar um método heurístico com várias 

etapas. 

Numa primeira fase, são usados três procedimentos de inicialização que dão prioridade a diferentes 

critérios em conjunção com um algoritmo ganancioso para criar várias soluções parciais apenas com 

informação acerca de folgas e turnos noturnos. 

Depois de escolhida a melhor solução inicial, atua sobre esta um algoritmo de pesquisa local, pesquisa 

Tabu ou pesquisa local iterativa, que experimentam um conjunto de permutações predefinidas para 

procurar encontrar soluções melhores.  

O método foi testado com instâncias aleatórias e reais, e tanto a abordagem pesquisa Tabu como a 

pesquisa local iterativa atingiram soluções que se comparam favoravelmente com as que eram 

produzidas manualmente. 
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3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O caso de estudo a abordar nesta dissertação trata o escalonamento do pessoal médico de um serviço 

hospitalar de Anestesiologia para um horizonte de planeamento semanal. 

Para cada dia, de Segunda a Domingo, existe trabalho previsto para os períodos da manhã, tarde e 

noite para os médicos deste serviço. 

Em cada um desses períodos decorrem várias tarefas paralelamente e para cada uma delas é 

necessário um dos profissionais deste serviço para que a sua execução seja possível. 

Existem dois principais tipos de tarefas, rotina e serviço de urgência, que importa distinguir por 

estarem sujeitas a regras diferentes. 

Esta constante sobreposição de tarefas de diferentes tipos faz com que este problema seja de difícil e 

moroso tratamento, principalmente quando não se dispõe do apoio de nenhum método científico ou de 

qualquer ferramenta que automatize o processo. 

Nesta dissertação propõe-se uma alternativa ao sistema usado presentemente pelo hospital, que se 

pretende que seja mais dinâmica e ao mesmo tempo apresente um menor nível de custos. 

Neste capítulo vai ser descrita toda a conjuntura do problema, designadamente, a estrutura e 

funcionamento do serviço em si, a informação compilada e relevante acerca de médicos e os seus 

direitos e obrigações contratuais e as restrições daí resultantes que se encontram em vigor no serviço. 

 Finalmente será explicada a metodologia de custeio de trabalho usada no hospital e imposta pela 

legislação. 

3.1 Funcionamento do Serviço 

O trabalho dos profissionais de anestesiologia neste hospital está principalmente ligado a intervenções 

cirúrgicas e consultas previamente programadas e a que são convencionalmente chamadas, pelo 

pessoal médico e administrativo, de tarefas de rotina.  

Para além destas obrigações, o pessoal médico deste serviço é ainda necessário para o funcionamento 

paralelo do serviço de urgência (SU) do hospital. 

3.1.1 Rotina 

Na sua maioria, as tarefas consideradas como rotina ocorrem de Segunda a Sexta no período da 

manhã (8:00 – 14:00) e da tarde (14:00 – 20:00). 
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Este tipo de trabalho inclui atividades relacionadas com o bloco operatório em diversas especialidades 

(Ex. Ortopedia, Otorrino, Ginecologia, etc.), cirurgias de ambulatório ou consultas médicas, sendo estes 

médicos também chamados a prestar auxílio às especialidades de imagiologia, broncologia, 

endoscopia, entre outras. 

Para além de todas estas tarefas, estes médicos participam ainda nas consultas da unidade de dor 

crónica.   

As durações destas tarefas de rotina são as seguintes: 

 

 Bloco Operatório – 6 horas 

 Ambulatório (cirurgia) – 6 horas 

 Ambulatório (consulta) - 4 horas 

 Consultas – 6 horas 

 Imagiologia, Endoscopia, etc. – 6 horas 

 Dor crónica – 6 horas 

 

Existem também atividades de cirurgia ao abrigo do programa SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de 

Inscritos para Cirurgia) para redução das listas de espera que se consideram como sendo atividades de 

rotina. 

Estas cirurgias, de várias especialidades, ocorrem em horários especiais, nomeadamente à Terça 

(20:00 – 24:00), Sexta (14:00 – 20:00) e ao Sábado (8:00 – 14:00). 

3.1.2 Serviço de urgência 

O serviço de urgência prevê turnos simultâneos de até três tipos de serviço, nomeadamente urgência 

geral, urgência obstetrícia e urgência pediátrica. 

As tarefas do serviço de urgência decorrem todos os dias da semana, 24 horas por dia, no turno da 

manhã (8:00 – 14:00), tarde (14:00 – 20:00) e da noite (20:00 – 8:00). 

As urgências geral e de obstetrícia decorrem continuamente durante toda a semana, enquanto a 

urgência pediátrica apenas acontece no Sábado durante o período diurno. 

Para cada dia da semana existe uma equipa de urgência destacada para assegurar o funcionamento 

de todos os tipos de serviço de urgência que estejam planeados para esse dia. 
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No total existem 8 equipas (A, B, C, D, A’, B’, C’, D’) de pelo menos 3 médicos, que têm o seu padrão 

de afetação alterado semanalmente, havendo em princípio uma equipa que fica excluída do trabalho 

em serviço de urgência em cada semana. 

3.2 Médicos 

Neste trabalho serão considerados os 27 médicos com que o serviço de Anestesiologia conta 

atualmente, mas esse número está sujeito a flutuações temporárias devido a férias, estágios, 

formações ou atestados. 

Nesta dissertação, assume-se que um médico dado como disponível numa semana, pode ser 

escalonado em qualquer dia dessa semana. 

As abordagens de modelação que serão apresentadas poderiam no entanto facilmente ser alteradas de 

forma a considerarem a disponibilidade de cada médico a nível diário. 

A informação contratual destes profissionais especifica para cada indivíduo, os seguintes parâmetros: 

 

 Carga horária semanal 

Número de horas de trabalho semanais para as quais cada médico está contratado. 

Essas cargas podem ser: 

o 35 horas – valor para médicos com mais anos de serviço 

o 42 ou 40 horas – valores mais comuns 

o 20, 30, 36, 39 – valores que ocorrem mediante licenças temporárias especiais 

 

 Carga horária de SU 

Carga horária semanal para trabalho em serviço de urgência prevista para cada médico que 

pode ser igual a: 

o 24 horas 

o 18 horas 

o 12 horas 

 

 Nível de dispensa de trabalho em serviço de urgência 

Dependendo da sua senioridade, cada médico pode ter dispensa de trabalho em SU em dois 

regimes:   
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o Total – médico totalmente dispensado do SU 

o Noturno – médico dispensado do SU no período das 20:00 às 8:00 

 

 Estatuto 

Os médicos deste serviço têm dois estatutos diferentes: 

o Pessoal em formação pré carreira – médicos que se encontram a iniciar funções no 

hospital 

o Pessoal médico – médicos em plenas funções 

Os médicos em pré carreira estão limitados a 12 horas de trabalho semanal em serviço de 

urgência. 

 

 Remuneração base 

Cada médico tem contratualmente especificada a sua remuneração mensal base. 

Neste estudo, este valor é convertido para remuneração horária segundo o cálculo imposto pela 

legislação ("Lei nº. 35/2014 de 20 de junho da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP) ", 2014) em Diário da República, especificamente para cálculo de acréscimos 

remuneratórios em horário extraordinário, e de onde se deduz: 

 

                                     

 

Onde    corresponde à remuneração base mensal e   representa o número de horas semanais para 

as quais o médico está contratado.  

Esta quantia diz então respeito ao vencimento horário do médico quando este se encontra a trabalhar 

em horário normal. 

3.2.1 Regras do serviço 

Do conjunto dos direitos contratuais dos médicos e das normas correntemente em vigor no hospital 

resulta um conjunto de restrições que terão de ser respeitadas no desenvolvimento da solução para o 

escalonamento no serviço de anestesiologia. 

Estas regras passam a ser enumeradas de seguida: 
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1. Cada médico tem direito a dois dias de folga semanais 

2. Um médico que trabalhe no período noturno em serviço de urgência está dispensado do 

trabalho no dia seguinte 

3. Os diferentes níveis de dispensa de trabalho em SU (noturno e total) devem ser respeitados 

4. Médicos estão limitados a 12 horas de trabalho diário quando não estiverem a trabalhar em 

SU 

5. Médicos fazem SU no dia em que a respetiva equipa estiver destacada 

3.3 Horário 

Atualmente, o hospital tem horários definidos para cada médico onde constam todos os períodos, 

manhã, tarde e noite, e o tipo de trabalho, rotina ou serviço de urgência, planeados para cada semana, 

perfazendo um total de horas de trabalho igual à sua carga horária contratual. 

O horizonte contemplado pelo horário é de oito semanas, findas as quais o médico recomeça o seu 

horário. 

O número de médicos com um dado período e tipo de trabalho previsto no seu horário, nem sempre é 

suficiente para garantir a execução de todas as tarefas que decorrem simultaneamente no período em 

causa. 

Para fazer face a este fator e ainda a eventuais indisponibilidades de médicos, o horário do serviço de 

Anestesiologia tem de ser atualizado semanalmente pela diretora, que tenta distribuir os médicos pelos 

períodos de trabalho previstos para cada um no seu horário pessoal, na semana em causa. 

Sempre que, por qualquer razão, tem de escalonar um médico num período de trabalho não previsto 

para o mesmo nessa semana, considera-se que o médico trabalha esse período em regime 

extraordinário. 

A diretora do serviço repete este trabalho todas as terças, num processo moroso e algo complexo que 

tem de ter em conta as eventuais indisponibilidades dos médicos do serviço para além das várias 

atividades de rotina e SU que decorrem paralelamente e as regras que restringem o escalonamento.  

Atualmente esta tarefa requer entre 2 a 4 horas por semana do tempo da diretora que efetua a 

construção e validação do escalonamento numa folha de cálculo sem o auxílio de qualquer ferramenta 

de validação ou de contagem de totais horários. 
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Uma das principais particularidades que distingue este caso de estudo e que torna muito mais difícil o 

seu tratamento manual, reside no facto ser necessário escalonar médicos pelas várias tarefas que 

decorrem em simultâneo, o que sucede em todos os períodos da semana. 

 

 

 

Figura 1: Excerto do horário de Anestesiologia 

 

Esta sobreposição temporal está patente no excerto do horário representado na figura 1 onde é 

possível ver as atividades de rotina, nomeadamente, bloco operatório em várias especialidades, 

endoscopia, consultas e ainda atividades ligadas ao serviço de urgência que decorrem paralelamente 

nas manhãs de Segunda, como sucede também na Terça.  

Na figura 1 também é possível ver as atividades de urgência geral e obstetrícia que têm lugar no 

período da tarde e da noite tanto na Segunda como na Terça. 

De referir que estas atividades representadas na figura 1 correspondem apenas a parte do trabalho 

programado para as manhãs de Segunda e Terça. 
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O horário completo do serviço completo com as durações de cada tarefa, pode ser consultado no 

Anexo I. 

 

Tabela 1: Número e tipo de atividades por período 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

 Rotina SU Rotina SU Rotina SU Rotina SU Rotina SU Rotina SU Rotina SU 

Manhã 10 2 11 2 10 2 11 2 9 2 3 3  2 

Tarde 6 2 9 2 9 2 6 2 6 2  3  2 

Noite  2 1 2  2  2  2  2  2 

 

Na tabela 1 constam os números totais de atividades, daqui em diante também denominadas de 

blocos, que ocorrem em simultâneo, para rotina e SU, em cada período de cada dia. 

A relação entre médicos e blocos é de 1:1 pelo que os valores da tabela 1 correspondem diretamente 

ao número de médicos do serviço de anestesiologia que é necessário escalonar para rotina ou SU em 

cada dado período.  

A título de exemplo, durante a manhã de Quarta são necessários 12 médicos, 10 para trabalho de 

rotina e 2 para serem alocados no serviço de urgência. 

Não há lugar a exigências especiais a nível de competências, o que na prática significa que qualquer 

médico elegível está apto para realizar qualquer tarefa. 

Por semana existem 135 blocos para atribuir e que no seu conjunto perfazem um total de 888 horas 

de trabalho, das quais 348 correspondem a atividades do serviço de urgência e onde as restantes 540 

horas dizem respeito ao trabalho de rotina. 

Colocando em perspetiva, se não ocorresse qualquer sobreposição de blocos, a duração contínua do 

total de tarefas semanais do serviço seria equivalente a um período de 37 dias. 

3.4 Cálculo de custos 

A metodologia de cálculo de vencimentos assume um papel central neste problema uma vez que se 

encontra diretamente ligada ao objetivo deste trabalho. 

Será devidamente respeitado o modelo de custos imposto pela legislação em Diário da República ("Lei 

n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro do Orçamento do Estado para 2015," 2014) e atualmente seguido 

pelo hospital. 
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Estas normas podem ser condensadas da seguinte forma: 

 Tabela 2: Taxas aplicadas sobre trabalho normal e extraordinário 

Trabalho diurno em dias úteis. 

Trabalho 

Normal 

Trabalho 

extraordinário/suplementar 

R 
1,125 R – primeira hora 

1,25 R – horas seguintes 

Trabalho noturno em dias úteis 1,25 R 
1,375 R – primeira hora 

1,50 R – horas seguintes 

Trabalho diurno aos sábados depois das 13 horas, 

domingos, feriados e dias de descanso semanal 
1,25 R 

1,375 R – primeira hora 

1,50 R – horas seguintes 

Trabalho noturno aos sábados depois das 20 horas, 

domingos, feriados e dias de descanso semanal 
1,50 R 

1,675 R – primeira hora 

1,75 R – horas seguintes 

 

Como se pode ver na tabela 2, a legislação prevê diferentes taxas para aplicar sobre o vencimento 

horário normal de cada médico (R), tanto para trabalho normal como extraordinário, dependendo do 

período da semana e do dia. 

Neste âmbito do cálculo de custos será seguida a simplificação usada no hospital, onde se admite 

apenas uma transição de regime normal para extraordinário, considerando-se para cada médico como 

horas extraordinárias, as últimas horas de trabalho semanais que estejam acima da sua carga horária 

contratual semanal. 

Assim sendo, para um médico com uma carga horária igual a 40 horas que tenha trabalhado 46 

horas, por exemplo, serão consideradas como horas extra as suas últimas 6 horas de trabalho da 

semana. 

Tendo em conta os limites contratuais totais e de SU em condições ótimas, a nível de disponibilidade 

de trabalhadores, o serviço dispõe de 1043 horas de trabalho normal para distribuir das quais 428 

dizem respeito ao serviço de urgência. 

As primeiras horas de trabalho extra referidas na tabela 2 ocorrem uma vez por cada período contínuo 

de trabalho extraordinário. 

Exemplificando, para um médico que inicie trabalho extraordinário das 8:00 às 14:00 e trabalhe 

novamente das 14:00 às 20:00, considera-se apenas uma primeira hora das 8:00 às 9:00. 
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Por outro lado, se forem feitas horas extraordinárias das 8:00 às 14:00 e das 20:00 às 8:00, contam 

os períodos das 9:00 às 10:00 e das 20:00 às 21:00 como primeiras horas extraordinárias. 

3.4.1 Exemplos 

Seguem-se alguns exemplos de cálculos com o objetivo de esclarecer melhor a metodologia de custos 

que será seguida. 

Assumindo então os seguintes pressupostos: 

 Médico contratado para 40 horas de trabalho semanais 

 Vencimento horário igual a 20€ 

 Médico com 36 horas de trabalho efetuadas até ao momento 

 

Considerem-se os seguintes cenários para o médico descrito: 

1. Seis horas de trabalho numa Quinta à tarde 

As últimas quatro horas de trabalho normal são contadas à taxa correspondente para dias úteis igual a 

1 e aplicada sobre o vencimento horário. 

A transição para trabalho extraordinário dá-se na 5ª hora que corresponde então à primeira hora extra 

à qual se aplica uma taxa de 1,125 enquanto a última hora de trabalho tem uma taxa de 1,25. 

                                      

 

2. Seis horas de trabalho num Sábado de manhã seguidas de 6 horas na tarde do mesmo dia 

(trabalho contínuo) 

                                                

Aplica-se a taxa correspondente a trabalho normal diurno no Sábado (1,25) às primeiras 4 horas de 

trabalho. 

Ao salário na primeira hora de trabalho extraordinário é aplicada a taxa de 1,375 definida para o 

período diurno de Sábado.  

Como se trata de trabalho em períodos contínuos, a última hora da manhã e as 6 horas da tarde são 

taxadas a 1,5. 
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3. Seis horas de trabalho na Sexta à tarde seguidas de 6 horas no Sábado de manhã (trabalho 

descontínuo) 

                                                           

 

As primeiras 4 horas efetuadas na Sexta completam as 40 horas contratuais semanais do médico pelo 

que se aplica sobre elas a taxa correspondente a trabalho normal nesse período. 

A 5ª hora de trabalho é taxada como primeira hora extra com um fator de 1,125 e a última hora de 

trabalho da Sexta tem uma taxa de 1,25.  

Como o trabalho prossegue em períodos descontínuos conta-se uma primeira hora extra no Sábado 

que é taxada a 1,375, estando o trabalho nas restantes horas sujeito a uma taxa igual a 1,5.   
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4. MODELOS DE PROGRAMAÇÃO INTEIRA 

Neste capítulo apresentam-se os três modelos de programação inteira que foram definidos para o 

tratamento deste problema.  

O primeiro modelo construído foi resultado de uma abordagem mais direta onde se considerou a 

afetação de médicos a cada hora.  

Depois de definido o modelo de afetação à hora, optou-se por tentar definir uma abordagem baseada 

na afetação de médicos a blocos.  

Embora a abordagem orientada aos blocos resulte num modelo de menor dimensão, esta apenas 

reconhece blocos efetuados em regime normal e extraordinário. 

Como consequência, este segundo modelo não reconhece blocos em que algumas horas sejam 

normais e outras extraordinárias, o que provoca uma perda de precisão no cálculo de custos. 

O terceiro modelo resulta de um compromisso entre os dois primeiros e atinge uma maior exatidão nos 

resultados ao admitir a existência de blocos mistos, onde são identificadas as horas normais e 

extraordinárias. 

No presente capítulo será abordada em maior detalhe a definição dos 3 modelos construídos e serão 

estabelecidos paralelos entre as diferentes abordagens sempre que se justifique. 

No caso das duas últimas apenas será dada importância aos aspetos específicos que as distinguem 

das demais. 

4.1 Modelo de afetação à hora 

A definição do modelo será tratada por partes, desde a notação que foi definida e utilizada até às suas 

restrições 

4.1.1 Índices 

i – índice do médico 

j – índice do dia da semana 

k – índice do bloco 

a – índice do período (hora) do bloco 

p – índice da equipa de urgência 
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4.1.2  Parâmetros 

  – Número de médicos disponíveis para escalonar na semana em causa  

  – Número total de horas de trabalho semanais para atribuir na semana em causa 

   – Número de blocos do dia j  

P – Número total de equipas de urgência 

 

   – Carga horária contratual semanal para o médico i, i=1,…,N 

   – Salário horário calculado para o médico i em regime normal, i=1,…,N 

 

    {
                                                             

                
 

Parâmetro que determina se o médico i pertence à equipa de urgência p, p=1,…,P; i=1,…,N 

 

    |   
 

 
 | - Valor absoluto da diferença entre as horas semanais contratuais do médico i e o 

número médio de horas de trabalho esperado, i = 1,…,N 

 

    {
                                                            

                
    

 

Parâmetro que determina se a equipa p está destacada para o serviço de urgência no dia j, j=1,…,7; 

i=1,…,N 

 

     {
                                 

                     

     {
                                       

                     

     {
                                                      

                     

     {
                                                       

                     

 

Parâmetros binários exclusivos entre si e que definem em que período, (dia útil, noite de dia útil, dia de 

fim de semana e noite de fim de semana) decorre o bloco k, j=1,…,7; k=1,…,   
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  – Duração, em horas, do bloco k 

4.1.3 Conjuntos 

Os conjuntos aqui definidos servem para representar subconjuntos de médicos ou blocos, agrupados 

segundo parâmetros comuns e que serão úteis, principalmente, para a representação matemática das 

restrições operacionais do serviço. 

 

   – Conjunto de todos os médicos que pertencem à equipa p de serviço de urgência, p=1,…,P 

 – Conjunto de todos os médicos dispensados do período noturno de serviço de urgência 

C - Conjunto de todos os médicos totalmente dispensados do serviço de urgência 

 

   – Conjunto dos blocos correspondentes ao período da manhã no dia j, j=1,…,7 

    – Conjunto dos blocos correspondentes ao período da tarde no dia j, j=1,…,7 

   – Conjunto dos blocos correspondentes ao período da noite no dia j, j=1,…,7 

   – Conjunto de todos os blocos do dia j, j=1,…,7 

  – Conjunto de blocos que correspondem a atividades do serviço de urgência no dia j, j=1,…,7 

4.1.4 Variáveis de decisão 

De seguida apresentam-se as variáveis de decisão do modelo. 

 

     {
                                         
                  

 

Esta variável determina a alocação do médico i no bloco k que decorre no dia j sem diferenciar se essa 

alocação decorre em regime normal ou extraordinário, i=1,…,N; j=1,…,7; k=1,…,    

 

      {
                                                                        

                
   

 

      {
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Neste modelo serão consideradas variáveis de decisão para determinar a afetação de qualquer médico, 

i, a qualquer bloco, k, em todas as horas, a, que o constituem.  

Esta afetação pode acontecer em regime normal,         , ou extraordinário,         

i=1,…,N; j=1,…,7; k=1,…,   ; a=1,…,   

 

    {
                                   
                  

 

Dado que em qualquer dia, um médico pode trabalhar de um a três períodos (manhã, tarde e noite) ou 

mesmo nenhum, a variável     é necessária para determinar corretamente o número de dias de 

trabalho para qualquer médico, uma vez que as restantes variáveis reconhecem a alocação ao nível do 

bloco ou da hora, i=1,…,N; j=1,…,7 

 

   – Número de horas efetuadas acima da média horária pelo médico i, i=1,…,N 

   – Número de horas abaixo da média horária para o médico i, i=1,…,N 

4.1.5 Função objetivo 

A função objetivo aqui apresentada faz uso de custos médios. 

  

    ∑∑ ∑ ∑   

  

       

 

   

 

   

(                              )        

 ∑∑ ∑ ∑    

  

       

 

   

 

   

                   

  
       

                  

  

             
                   

  
             

(1) 

A primeira parcela da função objetivo contabiliza os custos relativos ao trabalho em todas as horas 

efetuadas por cada médico em regime normal. 
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O custo horário normal do médico i no período a do bloco k é dado pela multiplicação do seu 

vencimento horário,    , pela variável de decisão,      , valor sobre o qual é aplicada a taxa associada 

ao parâmetro binário que determina o período em que decorre o bloco k. 

O segundo somatório serve para calcular o custo extraordinário da afetação de todos os médicos. 

O salário horário de cada médico é associado à variável binária de afetação a cada período, neste caso 

em regime extraordinário,      . 

Como não se estabelecem relações de continuidade entre blocos, o valor das taxas a aplicar sobre o 

vencimento horário é calculado como uma média onde se assume que ocorre sempre uma primeira 

hora com uma taxa inferior às seguintes, como sucede com o trabalho extraordinário em períodos 

descontínuos. 

Desta forma, a taxa média para qualquer bloco k é calculada através da expressão 
                 

  
 

onde p corresponde à taxa aplicável sobre uma primeira hora no período em que decorre k, e r 

representa a taxa a que estão sujeitas as seguintes horas extra nesse período. 

Tal como sucede no cálculo dos custos normais, o valor destas taxas médias é associado aos 

parâmetros que determinam os respetivos períodos. 

Os parâmetros      e      são agrupados por uma questão de simplificação da notação, uma vez 

que estão sujeitos às mesmas taxas. 

O objetivo passa pela minimização da soma de todos os custos mencionados. 

4.1.6 Restrições 

Nesta secção serão descritas as restrições do modelo. 

 

 Sobreposições de blocos 

∑ ∑     

    

 

   

      

(2) 

∑ ∑     

    

 

   

      

(3) 
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∑ ∑     

    

 

   

      

(4) 

As restrições (2), (3) e (4) têm como função impedir a alocação de um médico em mais do que um 

bloco que decorra no mesmo dia e período. 

Todos os blocos que decorrem no mesmo período iniciam à mesma hora e os médicos trabalham cada 

bloco de início a fim, estando depois impedidos de continuar funções num outro bloco que possa ainda 

estar a decorrer. 

 Tendo em conta estes pressupostos, torna-se legítimo desprezar as horas de início e conclusão dos 

blocos, utilizando-se, em vez disso, os conjuntos   ,    e    para representar todos os blocos que se 

sobrepõem na manhã, tarde ou noite do dia j, respetivamente. 

   

 Atribuição de blocos e horas de trabalho 

∑    

 

   

           

(5) 

                                    

(6)  

A restrição (5) força a atribuição de todos os blocos, o que pressupõe que cada período ou hora, a, de 

cada bloco é efetuado pelo médico a quem este foi atribuído, o que pode acontecer em horário normal 

ou extraordinário, como especifica a restrição (6). 

 

 Restrições do serviço 

                                      ;          (7) 

 

A afetação do médico i ao bloco noturno, k, do dia j implica que esse médico esteja dispensado do 

trabalho em qualquer bloco, l, pertencente ao dia seguinte, ou seja, j+1. 

Através da restrição (7) fica assim salvaguardo o direito a folga no dia seguinte para qualquer médico 

que tenha efetuado trabalho em serviço de urgência no período noturno.    



26 

∑ ∑           

         

 

   

 

(8)  

∑ ∑           

    

 

   

 

(9)  

As restrições (8) e (9) servem propósitos semelhantes ao impedir a alocação de médicos em qualquer 

bloco do serviço de urgência no período noturno ou na totalidade, consoante o nível de dispensa de 

cada médico, representado pelo conjunto S no primeiro e caso e pelo conjunto C no segundo. 

∑           

 

∑     

    

        

  (10)  

∑   (      ) ∑     

    

   

 

         

(11)  

Em (10), força-se o escalonamento de médicos em serviço de urgência no dia em que a respetiva 

equipa estiver alocada, ao impedir-se a atribuição de blocos de urgência a qualquer médico que não 

pertença a essa equipa. 

O parâmetro     assume valor 1 se o médico i  pertencer à equipa p, garantindo-se assim que o 

produto             é igual a zero e a equação se anula e mantem verdadeira para qualquer 

médico que faça parte da equipa destacada para o dia j. 

Para todos os outros médicos, no dia j, tal que      , o valor de     será 0, logo aplica-se sobre 

eles um limite igual a zero para o número de blocos de serviço de urgência. 

A restrição (11) segue uma formulação semelhante a (10) e tem como objetivo limitar a 12 o número 

de horas de trabalho diário de qualquer médico que não esteja afeto ao serviço de urgência nesse dia. 

 

∑        

    

         

(12) 



 

27 

∑        

 

   

 

(13)  

    ∑     

    

      

(14)  

O conjunto de restrições (12), (13) e (14) permite limitar em 5 o número máximo de dias de trabalho 

de cada médico do serviço. 

Em (12), é feita a atribuição de valor 1 à variável     se o médico i for alocado em qualquer bloco no 

dia j, multiplicando-se essa variável pelo número máximo de blocos que i pode trabalhar em j, ou seja, 

3, para que a expressão seja sempre verdadeira. 

As duas folgas semanais são garantidas em função do número de dias de trabalho do médico i, dado 

pelo somatório do valor de     em todos os dias da semana, que neste caso será então limitado a 5 

como especificado na restrição (13). 

A restrição (14) é redundante e serve apenas para garantir que o valor de     nunca é igual a 1 para 

qualquer dia, j, em que o médico i não trabalhe, e o que a restrição (12) por si só não consegue 

garantir. 

 

 Restrições de balanceamento horário  

∑ ∑                
 

 
   

    

 

   

 

(15)  

        
 

      
          (16) 

        
 

      
          (17)  

Para garantir o balanceamento na distribuição de tempo de trabalho semanal pelos médicos 

disponíveis numa dada semana, optou-se por aproximar o tempo de trabalho de cada médico, à média 

de horas de trabalho esperadas para essa semana. 
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A cada médico são atribuídas folgas na restrição (15) respeitantes ao número de horas que cada um 

pode fazer acima,     ou ficar abaixo,   , da média horária da semana. 

Estas folgas são limitadas nas restrições (16) e (17) respetivamente e em função folga esperada, dada 

pelo valor absoluto da diferença entre o limite contratual de cada médico e a média horária, dado para 

cada indivíduo por   . 

O número de médicos disponíveis em cada semana é, regra geral, inferior ao número total de 

colaboradores no serviço, pelo que o valor  
 

 
 tende para se afastar dos limites contratuais mais 

comuns, aumentando proporcionalmente o valor das folgas da restrição,   , usadas. 

A utilização apenas do valor    não chega satisfazer as restrições (16) e (17) para todos os médicos 

em todas as situações, pois quando a média horária se aproxima dos limites horários semanais mais 

comuns,     assume valores muito reduzidos, podendo mesmo anular-se. 

Para fazer face a esta limitação, foi incluída na expressão a parcela   
 

      
, que constitui então uma 

folga complementar usada nesses casos, que será inversamente proporcional ao valor de   , atingindo 

o seu valor máximo, 6, quando    for nulo. 

O valor 6 foi escolhido para folga por corresponder à duração mais comum entre todas as tarefas por 

uma grande margem, de tal forma que se encontra muito próximo da duração média dos blocos nas 

mais variadas configurações que o problema possa assumir. 

Antes foram também experimentados valores fixos para esta folga adicional mas os resultados foram 

naturalmente piores com a ocorrência de maiores disparidades horárias. 

Esta abordagem baseadas em médias, implica potencialmente um maior número de horas extra 

atribuído a médicos com menores valores horários contratuais, quando o número de médicos 

disponíveis,  , é mais baixo e o número de horas de trabalho médias, 
 

 
, se afasta dos valores 

contratuais mínimos. 

Este impacto é, no entanto, aceitável dada a natureza temporária que estes valores contratuais mais 

baixos apresentam, e também pelo facto de os restantes valores mais comuns registados se 

encontrarem numa gama restrita de valores, com mínimo em 35 e máximo em 42. 

Assim, admite-se que para cargas horárias normais, as consequências desta abordagem na atribuição 

de horas extraordinárias serão apenas marginalmente diferentes para cada médico nessas condições. 

Este método tem a vantagem de adaptar o modelo face a diferentes valores de médicos disponíveis e 

de tempo de trabalho para atribuir, graças à utilização de médias horárias para determinar as folgas 

das restrições. 
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 Limite de horas de trabalho semanais 

∑ ∑ ∑            ∑ ∑ ∑      

  

       

 

   

  

       

 

   

    

(18) 
O número de horas efetuadas em regime normal deve ser menor ou igual ao limite contratual semanal 
para qualquer médico i. 

Todas as horas de trabalho feitas depois de se ter sido atingido esse valor são consideradas como 

horas extraordinárias sendo atribuídas à variável      . 

Dados os valores horários contratuais atuais e a presente constituição das equipas de urgência, torna-

se impossível respeitar os limites definidos para trabalho em SU para todos médicos, garantindo ao 

mesmo tempo a satisfação da restrição (10) que determina que os médicos alocados no serviço de 

urgência num dado dia devem pertencer à equipa destacada para esse dia. 

Por essa razão optou-se por não se aplicar qualquer restrição sobre o tempo de trabalho em serviço de 

urgência. 

 Relações de precedência 

                                    (19)  

A expressão (19) serve para garantir que as eventuais horas extraordinárias de qualquer médico são as 

últimas horas de qualquer bloco ao estipular-se que nenhuma hora extraordinária,        , é 

sucedida por uma hora normal, em qualquer bloco. 

4.1.7 Esquema 

 

Figura 2: Representação esquemática do modelo de afetação à hora 
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A figura 2 demonstra visualmente a forma como é tratada a afetação de médicos no modelo orientado 

à hora que foi descrito nesta secção. 

Os retângulos exteriores representam cada um dos blocos nos quais o médico em questão está 

alocado, blocos esses que se encontram ordenados cronologicamente, de acordo com as restrições de 

precedência. 

Nesta abordagem são contadas como horas normais todas as horas de cada bloco, representadas na 

imagem pelas subsecções de cada bloco e assinaladas por        , até ser atingido o limite 

semanal,   , do médico. 

As restrições de precedência e de limites de horas de trabalho garantem que todas as horas efetuadas 

depois desse limiar, são consideradas como extraordinárias e assinaladas com        . 

4.2 Modelo de afetação ao bloco 

Este modelo trata a afetação de médicos a tarefas a um nível diferente ao encarar o problema como o 

escalonamento de 27 médicos por 135 blocos, em vez de se considerar a afetação de 27 médicos por 

888 horas de trabalho como sucedia com o modelo de afetação à hora. 

Esta alteração implicou naturalmente a definição de novas variáveis de decisão e de restrições que as 

relacionam. 

Ao contrário do modelo de afetação à hora, neste modelo conseguem distinguir-se relações de 

continuidade ou descontinuidade entre períodos de trabalho o que permite a determinação exata das 

taxas a aplicar sobre o trabalho extraordinário. 

A redução do número de variáveis face ao modelo anterior foi bastante significativa, pelo que este 

modelo cumpriu o seu propósito, tendo ao mesmo tempo estabelecido um precedente que serviu de 

alicerce ao desenvolvimento do modelo final. 

Por estas razões, para mostrar a cadeia de raciocínio seguida neste trabalho e ainda servir de 

introdução à implementação definitiva, este modelo de afetação orientado ao bloco será enunciado 

nesta secção. 

4.2.1 Índices 

i – índice do médico 

j – índice do dia da semana 
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k – índice do bloco 

p – índice da equipa de urgência 

 

O índice a, relativo às horas que constituem os blocos não é usado neste modelo, ao passo que os 

restantes índices definidos em 4.1.1 continuam a ser utilizados. 

4.2.2 Parâmetros 

Para além de todos os parâmetros anteriormente listados em 4.1.2, este modelo introduz os seguintes 

parâmetros: 

 

 Índice de bloco 

  – Índice inteiro para o dia e período em que decorre o bloco k, k=1,…,   

 

Este parâmetro identifica o período em que decorre o bloco k, atribuindo-se o mesmo valor de    a 

todos os blocos que decorram nesse período. 

Ao período da manhã de Segunda é atribuído     , ao período da tarde,       e assim 

sucessivamente até ao período de Domingo à noite, em que      . 

 

 Custo de afetação normal 

          (          (         )          )             

 

O parâmetro     determina o custo resultante da afetação do médico i a qualquer bloco k em regime 

normal. 

O produto entre o salário horário,   , e a taxa aplicável sobre o período em que decorre k, determinado 

por um dos parâmetros designados para esse efeito, aplicado sobre a duração,    ,do bloco resulta no 

custo da atribuição do bloco k ao médico i em horário normal. 

 

 Custo de afetação extraordinária descontínua 

          (                   )       
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Se o médico i efetuar o bloco k do dia j em regime extraordinário, sem ter feito horas extraordinárias no 

período imediatamente anterior, aplicam-se as regras de cálculo de custos para trabalho extra 

descontínuo, atribuindo-se uma primeira hora extra e taxando-se as restantes        horas do 

bloco, à taxa prevista para as horas extra seguintes nesse período e determinada pelos parâmetros 

binários. 

 

 Custo de afetação extraordinária contínua 

                         

                       

                            

 

Este parâmetro representa o custo alternativo à afetação extraordinária descontínua.   

Caso o médico i efetue trabalho extraordinário em k depois de ter feito horas extra no período 

imediatamente anterior, aplica-se sobre o seu salário a taxa correspondente a trabalho extra continuado 

no período em questão, ao longo da duração completa de k, ou seja,   . 

4.2.3 Conjuntos 

Os conjuntos definidos necessários a esta abordagem são em tudo semelhantes aos enunciados na 

secção 4.1.3. 

4.2.4 Variáveis de decisão 

     {
                                                              

                
  

 

     {
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As variáveis de decisão      e     introduzidas em 4.1.4 estão presentes neste modelo enquanto que 

      e       são aqui substituídas por      e      que representam também, respetivamente, a 

afetação de médicos em regime normal e extraordinário, mas no caso deste modelo, ao nível do bloco. 

j=1,…,7; k=1,…,   

 

     {
                                                                          

                                       
                

    

 

Face à necessidade de se determinarem relações de continuidade entre blocos para calcular os custos 

de afetação exatos, definiu-se a variável      que através da associação com     , como será 

demonstrado, contribuirá para suprir essa necessidade. j=1,…,7; k=1,…,   

4.2.5 Função objetivo 

   ∑∑ ∑          

    

                                

 

   

 

   

 

(20)  

A primeira parcela da função diz respeito aos custos em horário normal e a segunda contabiliza todos 

os custos extraordinários, tanto descontínuos como contínuos. 

À afetação em regime normal,     , é associado o parâmetro      que representa o custo de trabalho 

normal. 

O custo de afetação em regime extraordinário, como se demonstrou, pode ser considerado como 

contínuo ou descontínuo. 

O valor da variável      é estritamente dependente do valor de     , de tal forma que é impossível que 

     assuma valor 1 sem que também       . 

Sabendo isso, torna-se possível relacionar estas variáveis para fazer a distinção entre trabalho 

extraordinário contínuo e descontínuo.  

A relação            determina, caso seja maior do que zero, que o médico i está alocado no bloco 

k em regime extraordinário sem ter efetuado horas extra no período anterior, o que corresponde a 

trabalho extraordinário descontínuo. 
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Na função objetivo, esta expressão é usada em conjunto com o parâmetro      para se calcularem os 

custos extraordinários descontínuos. 

Caso       ,      será também garantidamente igual a 1, logo as duas primeiras parcelas anulam-

se e deduz-se que o bloco k constitui uma prolongação imediata de trabalho extraordinário para o 

médico i, e esse trabalho será custeado como trabalho extraordinário contínuo calculado em     . 

O objetivo da modelação consiste na minimização o somatório dos valores destes custos. 

4.2.6 Restrições 

 Sobreposição de blocos 

As restrições (2), (3) e (4) em 4.1.6 também são válidas para este modelo uma vez que apenas 

necessitam da variável de atribuição indiferenciada de blocos,     . 

 

 Atribuição de blocos 

A restrição (5) permanece inalterada nesta abordagem, ao passo que a restrição (6) é substituída por: 

 
                                  (21)  

 

Se ao médico i for atribuído o bloco k no dia j, ou seja       , essa afetação pode ser considerada 

como normal,       , ou extraordinária,       . 

Desta forma garante-se que a afetação de um médico a qualquer bloco em particular ocorre 

exclusivamente em regime normal ou extraordinário. 

A restrição (21) caracteriza a metodologia seguida neste modelo ao mostrar como a alocação de 

médicos é feita por blocos, o que pode acontecer em regime normal ou extraordinário como definem 

as variáveis      e     , respetivamente. 

 

 Restrições do serviço 

Todas as restrições de (7) a (14), apresentadas em 4.1.6 dizem respeito a regras gerais operacionais 

do serviço de Anestesiologia e não sofrem qualquer alteração neste modelo. 
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 Restrições de balanceamento horário 

De igual forma as restrições (15), (16) e (17) não sofrem qualquer alteração com as mudanças 

operadas neste modelo. 

 

 Limite de horas de trabalho semanais 

Neste modelo, a restrição (18) é substituída por: 

∑ ∑           

    

 

   

    

(22) 

O total de horas trabalhadas em regime normal pelo médico i, dado pelo somatório das durações dos 

blocos feitos em horário normal em todos os dias e blocos da semana é, no máximo, igual ao seu 

limite contratual,   . 

 

 Relações de precedência 

A restrição (19) enunciada em 4.1.6 deixa de ser válida e dá lugar, neste modelo, a: 

 

                              (23) 

 

De acordo com (23), nunca pode ser atribuído um bloco em regime extraordinário antes de qualquer 

bloco em regime normal ao mesmo médico. 

Esta restrição conjugada com (22) garante que as horas extraordinárias de qualquer médico serão 

sempre as últimas horas de trabalho acima do seu limite semanal.  

 

 Determinação de continuidade entre blocos com horas extra 

 

     ∑      

    

                      

(24)  
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A expressão em (24) atribui um valor à variável      que apenas será igual a 1 caso o médico i 

trabalhe o bloco k em regime extraordinário depois de ter feito horas extraordinárias no bloco b que 

decorre no período imediatamente anterior àquele de k. 

O valor de      será garantidamente consistente uma vez que irá tender naturalmente para zero dado 

o custo mais elevado associado, na função objetivo, ao trabalho extra em continuidade face ao custo 

extraordinário em períodos descontínuos. 

 

 Redução do número de variáveis 

Para se reduzir o número total de restrições de precedência fixou-se o valor de algumas variáveis, o 

que resultou na diminuição do espaço de procura da solução e tornou o modelo mais eficiente. 

 

                            (25)  

       

Partindo do pressuposto que as horas extraordinárias são sempre as últimas horas de trabalho da 

semana acima do limite contratual de cada médico, e conhecendo as regras do serviço, é possível 

determinar com precisão qual o índice do primeiro período em que pode ocorrer trabalho 

extraordinário. 

Como o limite horário contratual horário semanal mais baixo verificado é igual a 20 horas, um médico 

nessa situação particular, nunca pode iniciar trabalho extraordinário antes de Segunda à noite, onde 

    . 

Posto isto, a restrição (25) fixa o valor da variável de afetação extraordinária      em zero para todos os 

médicos e em todos blocos que ocorrem antes desse período, ou seja,     . 

Fixados estes valores, torna-se apenas necessário verificar as restrições de precedência em blocos que 

ocorram em períodos posteriores, o que se traduz na aplicação da restrição (23) apenas sobre blocos 

tais que      . 

4.2.7 Esquema 

À semelhança do que foi feito em 4.1.7, também aqui se representa esquematicamente o método de 

modelação que acabou de ser descrito, e que é neste caso orientado ao bloco. 
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Figura 3: Representação esquemática do modelo de afetação ao bloco 

 

Assumindo-se novamente os pressupostos relativos à ordenação cronológica de blocos, na figura 3 é 

possível ver como cada médico é alocado a blocos em regime normal,       , enquanto a soma das 

durações dos mesmos não exceder a carga contratual,   . 

Se a alocação num bloco adicional significar a transposição desse limite, a afetação nesse bloco será 

considerada como extraordinária,       , e a sua duração será contada na íntegra como horas 

extraordinárias como aliás sucede com qualquer outro bloco em períodos posteriores. 

No caso particular da figura 3, o médico i atinge o seu limite semanal no decorrer de um bloco o que 

faz com que que as horas, assinaladas na figura, desde o início do bloco até ser atingido o limite 

semanal sejam incorretamente contadas como horas extraordinárias. 

Devido a esta imprecisão, são expectáveis para este modelo, valores de custos mais elevados do que 

os valores exatos calculados pelo modelo misto. 

4.3 Modelo Misto 

Como foi demonstrado, a principal limitação do modelo de afetação ao bloco apresentado 

anteriormente, tem a ver com a forma pouco precisa como é tratada a transição de regime normal 

para extraordinário. 

No melhor dos casos, o limite horário contratual de um médico pode coincidir exatamente com o final 

de um bloco e no pior dos casos esse limite pode apenas ser atingido no final da penúltima hora do 

bloco, sendo todas as horas consideradas como extraordinárias e não apenas a última.  

Neste modelo, o principal objetivo foi a identificação do bloco e da hora em que ocorre a mudança de 

regime, efeito para o qual foram necessárias novas variáveis de decisão de afetação tanto ao nível do 

bloco como da hora, e de novas restrições que as relacionam logicamente. 
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O modelo misto consegue, através dessas novas variáveis e restrições, atingir a precisão do modelo de 

afetação à hora, com a eficiência semelhante à do modelo de afetação ao bloco. 

No texto que se segue nesta secção, será dado ênfase às especificidades desta abordagem em relação 

ao modelo orientado ao bloco apresentado anteriormente. 

4.3.1 Índices 

i – índice do médico 

j – índice do dia da semana 

k – índice do bloco 

p – índice da equipa de urgência 

a – índice do período (hora) do bloco 

 

Para a definição deste modelo é necessário recorrer novamente ao índice a como foi o caso do modelo 

de afetação à hora em 4.1.2. 

Os restantes índices permanecem os mesmos. 

4.3.2 Parâmetros 

Para além dos termos enunciados em 4.2.2, para esta abordagem são ainda necessários os seguintes 

parâmetros: 

 

 Número de horas extra no bloco de transição 

  
 – Número de horas extra efetuadas no bloco k se a primeira hora extra corresponde ao período a 

do bloco k 

 

Uma das principais diferenças a nível de parâmetros em relação ao modelo anterior consiste na 

inclusão deste termo, que será usado para representar o número de horas extra efetuadas no bloco k, 

em função do período a, em que estas foram iniciadas. 

Matematicamente, esse valor pode ser representado, recorrendo à linguagem definida neste contexto, 

como   
               . 
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A título de exemplo, se um médico entrar em trabalho extraordinário no início da quarta hora de um 

bloco com duração igual a 6 horas, tem-se então,   
         , ou seja,   

   , contando-

se nessa instância a  quarta, quinta e sexta horas como trabalho extraordinário. 

 

 Custo de afetação em bloco misto 

    

 ∑           

  

   

      
   (          (         )          )            

            
                          

          (         )

           
                                   

 

A primeira parte do somatório cobre os custos relativos às horas normais de trabalho no bloco misto ao 

associar-se a variável de decisão,       que determina o ponto de transição para horário extraordinário 

com a expressão       
   que representa o número de horas ditas normais no bloco misto. 

Essas horas normais são convertidas para custo ao multiplicarem-se pelo salário do médico e 

aplicando-se a taxa correspondente ao trabalho normal no período em que decorre o bloco em que a 

transição acontece. 

Por seu lado, o número de horas extra no bloco misto dado, como já foi visto, por   
  é dividido em 

duas partes uma vez que se aplicam as regras de cálculo para período descontínuo, visto  que as horas 

extra efetuadas no bloco misto são invariavelmente as primeiras horas extraordinárias do médico em 

questão. 

Tendo isso em conta e dependendo do período em que decorre o bloco misto, aplicam-se taxas 

diferentes sobre o salário para a primeira hora e para as    
     horas restantes. 

4.3.3 Conjuntos 

Os conjuntos utilizados nesta abordagem permanecem idênticos aos enunciados em 4.1.3 e 4.2.3 e de 

que se fez uso nos dois modelos anteriores. 

4.3.4 Variáveis de decisão 
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Às variáveis de decisão definidas para o modelo de afetação ao bloco em 4.2.4, acrescentam-se neste 

modelo as seguintes variáveis: 

 

     {
                                                                       

                
 

i=1,…,N; j=1,…,7; k=1,…,   

 

      {
                                                                          

                
 

i=1,…,N; j=1,…,7; k=1,…,  ; a=1,…,    

 

A alteração mais fundamental introduzida neste modelo foi a inclusão da variável      que tem como 

propósito identificar o bloco k, convencionalmente denominado como bloco misto ou de transição, 

onde o médico i transita de regime normal para extraordinário. 

Por seu lado, a variável       irá assinalar o período, a, em que essa transição ocorre no bloco k  tal 

que       , de forma a que se consiga determinar o número de horas de trabalho normal e 

extraordinário efetuadas nesse bloco, em função da sua duração. 

A introdução desta segunda variável permite recuperar, com um potencial custo computacional mais 

reduzido, a precisão perdida na diferenciação de horas normais e extraordinárias, que se verificou 

entre o modelo de afetação à hora e o modelo de afetação ao bloco. 

4.3.5 Função objetivo 

 

   ∑∑ ∑          

    

  (         )                                

 

   

 

   

 

(26) 
 A função objetivo (20), definida para o modelo de afetação ao bloco foi alterada nesta implementação 

de forma a contemplar a existência de blocos mistos. 

Na função, cada uma das três variáveis de decisão de afetação está ligada ao parâmetro de custo para 

o tipo de bloco que cada uma determina. 
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A formulação mantém-se semelhante à apresentada em 4.2.5, com a particularidade de neste caso 

serem naturalmente incluídos os blocos de transição,     , específicos deste modelo e o seu custo 

associado calculado em     . 

O resultado desta formulação é a minimização dos custos exatos decorrentes da afetação de médicos 

nos diferentes regimes previstos. 

4.3.6 Restrições 

  Sobreposição de blocos 

As restrições (2), (3) e (4) definidas para as duas abordagens anteriores mantêm-se válidas neste 

modelo. 

 

 Atribuição de blocos 

                                       (27) 

 
A restrição (5) não sofre alterações neste modelo, ao passo que a restrição (21) é substituída por (27) 
de forma a ser considerada a variável      de atribuição de blocos mistos, para além das variáveis de 

afetação      e       já previstas no modelo anterior. 

 

 Restrições do serviço 

À semelhança do que sucedeu com o modelo de afetação ao bloco, as restrições (7) a (14) 

respeitantes às regras operacionais do serviço também não sofrem quaisquer alterações nesta 

implementação. 

 

 Restrições de balanceamento horário 

Também as restrições (15), (16) e (17) não são afetadas com as alterações feitas neste modelo e 

continuam a ser aqui válidas. 

 

 Limite de horas de trabalho semanais 

A restrição (22) definida para o modelo anterior também é válida no modelo misto. 
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 Relações de precedência 

                              (28)  

 

                              (29) 

 

A introdução da variável      levou à necessidade de se reformular as restrição de precedência em 

concordância com esse facto, surgindo também a necessidade de introduzir uma nova restrição, para 

que se consigam preservar as relações de precedência corretas entre as três variáveis de afetação 

    ,      e     . 

Por conseguinte, a restrição (23) do modelo de afetação ao bloco é substituída neste contexto pelas 

restrições (28) e (29). 

A primeira restrição garante que todos os blocos atribuídos a qualquer médico em períodos anteriores 

à ocorrência de um bloco de transição, são considerados como trabalho normal. 

A restrição (29) estipula que o trabalho extraordinário deve ocorrer em períodos posteriores àquele em 

que ocorre o bloco de transição. 

Desta forma, garante-se que as horas extraordinárias de qualquer médico, caso existam, são contadas 

nos últimos blocos da semana em que o médico trabalhou. 

 

 Determinação de continuidade entre blocos com horas extra 

     ∑            

    

                      

(30) 
Esta restrição foi alterada face à formulação equivalente em (24) de forma a serem também 

contemplados os blocos mistos quando se verifica se foram efetuadas horas extraordinárias no período 

anterior ao corrente. 

Os blocos mistos devem ser considerados nesta restrição pois, caso existam, têm garantidamente pelo 

menos uma hora extraordinária, suficiente para estabelecer uma eventual relação de continuidade caso 

tenha sido efetuado trabalho extra no período imediatamente seguinte. 

 

 Limite de blocos mistos 
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∑ ∑            

    

 

   

 

(31)  

A restrição (31) é específica deste modelo e limita a 1 o máximo do número de blocos mistos ou de 

transição para qualquer médico. 

 

 Relação entre bloco misto e transição para regime extraordinário 

     ∑      

  

   

        

(32)  

Segundo a restrição (32), o período em que ocorre a transição de regime normal para extraordinário 

determinada por         deve corresponder a uma hora, a, pertencente a um bloco misto, k, tal 

que       . 

 

 Atribuição da primeira hora extra 

∑         

    

∑         ∑ ∑   
          

  

           

      

(33)  

O propósito da restrição (33), em conjunto com as restrições de precedência e de limite horas de horas 

de trabalho normais, é de assinalar a primeira hora de trabalho extraordinário através da variável       

determinando-se assim em   
  o número de horas extra efetuadas no bloco misto. 

Tal é conseguido somando as horas de trabalho normal e de transição dadas pelo primeiro e segundo 

somatórios respetivamente, subtraindo-se a esse valor o número de horas extra no bloco de transição 

dadas pelo somatório de    
           determinando-se assim o valor de a, de forma a que o total 

seja menor ou igual ao limite de horas normais semanais do médico.   

 

 Redução de variáveis 
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Para além da restrição (25), na implementação deste modelo, também foram usadas restrições de 

otimização que dizem respeito às variáveis de afetação      e       introduzidas neste modelo, com o 

intuito de eliminar o máximo possível de restrições de precedência. 

 

                            (34)  

 

                               (35)  

 

Assumindo o valor zero fixo igual a zero para as variáveis      e      , para qualquer bloco tal que 

    , torna-se apenas necessária a verificação das restrições de precedência (28) e (29) para blocos 

que ocorram  depois desse período, isto é,     . 

4.3.7 Esquema 

 

 
Figura 4:Representação esquemática do modelo de afetação misto 

 

A esquematização feita na figura 4 tem como objetivo representar o raciocínio seguido e a forma como 

as restrições se relacionam no modelo de afetação misto. 

Mais uma vez assume-se, de acordo com as regras de precedência, que os blocos aos quais o médico 

está afeto se encontram ordenados cronologicamente. 

Como sucedia com o modelo de afetação ao bloco, enquanto a soma das durações dos blocos não 

ultrapassar o limite   , cada bloco afetuado até esse momento será determinado como constituindo 

tempo de trabalho normal tal que        . 

Se o limite semanal    for transposto no decorrer de um bloco, o mesmo constituirá um bloco de 

transição e é assinalado como tal segundo        . 
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Através das restrições definidas para o efeito, é determinado período que corresponde à primeira hora 

extra no bloco de transição onde         e que se encontra assinalada na figura 4. 

Depois de encontrada a primeira hora extra é possível distinguir as horas normais e extraordinárias 

efetuadas no bloco misto, sendo as primeiras acrescentadas à soma das durações dos blocos 

efetuados em regime normal e as restantes somadas ao tempo trabalhado em blocos que lhes 

sucedam em e onde       . 

Desta forma conseguiu-se atingir a mesma precisão que o modelo de afetação à hora proporciona no 

que concerne à distinção de regimes de trabalho, de uma forma mais eficiente, graças às adaptações 

feitas ao modelo de afetação ao bloco e que culminaram na definição do presente modelo. 
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5. HEURÍSTICA  

O método heurístico que se passará a descrever neste capítulo, foi construído propositadamente para 

ser integrado e facilmente utilizado a partir da aplicação que será apresentada no próximo capítulo, de 

uma forma completamente independente e isolada, sem recurso a software externo. 

A hipótese de se recorrer a uma abordagem deste género colocou-se depois de lida, processada e 

guardada a informação relativa aos perfis horários dos médicos do serviço, que foram então usados 

como ponto de partida para o método desenvolvido. 

A abordagem heurística escolhida consiste num algoritmo ganancioso que percorre cada período, 

manhã, tarde e noite, de cada dia da semana, escolhendo os médicos a escalonar desde listas de 

candidatos e segundo os critérios definidos para essa seleção. 

Em cada período, procede-se primeiro à alocação de médicos nas tarefas do serviço de urgência 

seguindo-se o preenchimento das atividades de rotina.  

Em cada período, e para cada tipo de trabalho são primeiro colocados os médicos que tenham esse 

período de trabalho previsto no seu perfil horário. 

Caso esses médicos não tenham sido suficientes para atribuir todos desse período, seliciona-se o 

melhor candidato de entre os restantes colaboradores. 

A seleção de médicos é feita com recurso a duas funções para os diferentes contextos, sendo que a 

primeira seleciona o melhor candidato atual para trabalho no SU nesse período, enquanto a segunda 

função efetua a operação equivalente para a rotina. 

Neste capítulo irá descrever-se esta heurística em maior detalhe, assim como as funções de seleção de 

médicos e os critérios usados pelas mesmas e ainda os testes preliminares que deram forma ao 

algoritmo. 

5.1 Algoritmo 

Como já foi mencionado, a heurística concebida dá prioridade ao preenchimento das atividades do 

serviço de urgência em cada dia. 

Esta decisão deveu-se ao facto de esta se tratar da vertente de mais difícil tratamento neste problema, 

e que conta ainda com as agravantes de constituir perto de 40% do tempo total de trabalho a ser 

distribuído pelos médicos do serviço e de incluir trabalho em período noturno e em fim de semana 

onde as taxas sobre o salário são mais altas. 
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Para cada dia, começando pela segunda-feira, o algoritmo começa por alocar médicos às tarefas que 

ocorrem em simultâneo no serviço de urgência, tratando os períodos da manhã, tarde e noite 

sequencialmente. 

O número de médicos com atividades de SU ou de rotina planeadas para um dado período nem 

sempre coincide com o número efetivo de blocos existentes para cada tipo de trabalho nesse período, 

pelo que se deu prioridade à colocação de médicos nessa situação.  

Em cada período, os médicos são primeiro escolhidos de uma lista com os profissionais disponíveis 

que têm esse período de urgência no seu perfil horário, com recurso a uma função auxiliar 

denominada candidato_urgencia que recebe como argumento a lista mencionada e ainda o período 

em causa. 

Esta função considera como melhor candidato o médico com a maior diferença entre o tempo de 

trabalho em SU que já lhe foi atribuído e a sua carga horária semanal prevista em serviço de urgência 

e que ao mesmo tempo respeite os níveis de dispensa do SU aplicáveis nesse período. 

Em caso de igualdade entre dois médicos que satisfaçam todos os requisitos, é selecionado aquele que 

tiver menor salário.  

Caso a lista se esgote antes de todos os blocos do serviço de urgência estarem preenchidos nesse 

período, é chamada a mesma função mas nesse caso sobre a lista completa de todos os médicos 

disponíveis, seguindo os mesmos critérios de escolha. 

 Depois de se terem alocado médicos a todas as tarefas de SU nesse período, repete-se todo processo 

para o período seguinte e assim sucessivamente, até todas as tarefas do serviço de urgência estarem 

preenchidas nos três períodos do dia. 

Segue-se então o escalonamento de médicos nas atividades de rotina que também é tratado 

sequencialmente nos três períodos do dia. 

Tal como sucede com o escalonamento em SU, também no tratamento da rotina são primeiro 

alocados os médicos de uma lista com todos os colaboradores disponíveis que tenham esses períodos 

de trabalho previstos no seu perfil horário. 

A escolha do médico é feita com recurso a uma função auxiliar candidato_rotina que nomeia o 

profissional, que não tendo ainda sido alocado nesse período, apresente o maior diferencial entre carga 

horária semanal e tempo total de trabalho a si atribuído nessa altura. 

À semelhança do que ocorria anteriormente, o salário continua a ser o critério de desempate entre dois 

médicos elegíveis e com o mesmo diferencial, escolhendo-se aquele que tiver o menor custo 

associado. 
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Caso o número de blocos simultâneos nesse período exceda o total de médicos nessa estrutura de 

dados, passa a ser chamada a mesma função candidato_rotina, agora com a lista de todos os 

colaboradores disponíveis como argumento. 

A função considera apenas os médicos que não estejam ainda escalonados nesse período e procede à 

seleção de candidatos segundo os mesmos critérios usados anteriormente. 

Atribuídos todos os blocos de rotina desse período, a execução do algoritmo avança para o período 

seguinte onde todo o processo de afetação em rotina é repetido. 

Depois de terminado o escalonamento de todas as atividades de rotina desse dia, todo o processo 

descrito começa a ser executado para o dia seguinte e assim sucessivamente até ser atribuído o último 

bloco no final da semana. 

5.2 Variantes e testes preliminares 

Durante o processo de conceção desta heurística foram experimentadas várias formas e ordenações 

para se proceder ao escalonamento. 

Nesta secção serão descritos alguns dos testes executados, e também será explicada a razão de ser 

das escolhas feitas a nível dos critérios de seleção dos médicos e da ordem de preenchimento de 

atividades seguidos por esta heurística.  

Originalmente, a primeira seleção de candidatos das listas com os profissionais planeados para cada 

período, era feita aleatoriamente, para assim se introduzir variabilidade no processo e promover a 

possível emergência de padrões nos resultados que ajudassem a decidir qual a forma mais eficaz de 

tratar o escalonamento. 

Esta variabilidade nos resultados não é do interesse do utilizador e por essa razão na versão final, 

depois de delineados e testados os critérios de escolha que regem a heurística, optou-se por também 

chamar as funções de seleção de candidatos sobre estas listas para garantir consistência de resultados 

e tornar o processo determinístico. 

O principal critério de escolha começou por ser apenas o tempo de trabalho atribuído a cada médico 

no momento em que é chamada a função de seleção, que escolhia aquele que tivesse o menor 

número de horas totais ou de SU dependendo do escalonamento que estava a ser feito. 

Contudo, esta abordagem revelou-se demasiado simplista, pois não contempla os diferentes valores 

verificados para os limites horários semanais, o que acabou por se refletir negativamente na 

distribuição do tempo de trabalho. 
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A solução encontrada para tratar este aspeto de uma forma mais ajustada, foi recorrer a diferenciais 

horários entre limites individuais e tempo atualmente atribuído a cada médico, dando-se prioridade aos 

médicos que se encontrem mais longe do seu limite contratual. 

Com esta alteração conseguiu-se uma melhoria no balanceamento horário em rotina e no serviço de 

urgência e simultaneamente no respeito pelas cargas horárias estipuladas sem recurso a mecanismos 

de controlo adicionais.  

Outro fator que também se variou para avaliar os efeitos produzidos nos resultados, foi a ordem de 

afetação nos diferentes períodos de cada dia, tanto em rotina como no serviço de urgência. 

Os melhores resultados aconteceram quando se deu prioridade ao escalonamento do serviço de 

urgência sequencialmente, na manhã, tarde e noite de cada dia antes de se proceder ao 

preenchimento das atividades de rotina. 

A razão para tal foi o facto de o algoritmo “repescar” médicos que apesar de terem blocos de SU 

programados num dado período, possam não ter sido necessários para a atribuição de todas as tarefas 

em serviço de urgência. 

Para esses médicos, considera-se que as atividades previstas em SU podem ser substituídas por 

trabalho de rotina e são agrupados com os restantes profissionais com atividades desse tipo planeadas 

para esse período. 

Tomou-se esta liberdade, por se admitir que a substituição de tarefas de SU por trabalho normal no 

mesmo período não causará nenhum transtorno, o que no entanto não se verifica no caso inverso. 

Ao tratar-se primeiro a afetação em serviço de urgência, conhecem-se os médicos nesta condição na 

altura de efetuar a afetação em rotina e que se assim não fosse poderiam acabar por ser 

desaproveitados. 

A própria ordem dos dias em que é feito o escalonamento foi objeto de experimentação, ao testar-se a 

afetação em sentido inverso, de Domingo a Segunda, no serviço de urgência. 

A teoria que se pretendia testar com esta alteração partiu da suposição que seria vantajoso começar a 

atribuir o tempo de trabalho em SU pelo fim de semana, período no qual as taxas, tanto sobre trabalho 

normal como extraordinário, são significativamente mais elevadas. 

Nesta situação, o algoritmo começaria garantidamente por atribuir os médicos globalmente mais 

“baratos” a estes blocos uma vez que, nesse momento, todos estão em pé de igualdade em termos de 

diferenças horárias. 

O efeito produzido não foi o esperado e verificou-se inclusive um aumento no valor dos custos quando 

estes são calculados tendo em conta os perfis horários dos médicos. 
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Esta tentativa de otimização falhou, em grande parte, devido à falta de médicos com trabalho em SU 

programado para fins de semana que se verifica em várias semanas, e o que faz com que esse tempo 

de trabalho seja taxado como extraordinário para a maioria dos médicos, quando se aplica a 

modalidade de cálculo de custos mencionada. 

Por um lado, ocorreu uma poupança ao escolherem-se médicos com menor salário para estes 

períodos, mas por outro, esses médicos deixaram de ser tão atrativos para o algoritmo, que passou a 

preferir médicos com melhores diferenciais horários e custos potencialmente mais elevados, para 

escalonar noutras alturas da semana. 

Esta conjugação de fatores foi o suficiente para anular essa poupança e inverter qualquer tendência 

positiva. 

O algoritmo não garante a preservação das restrições relativas a folgas depois de trabalho noturno ou 

folgas mínimas semanais, mas dada a natureza dos critérios de escolha, baseados em cargas horárias, 

esta lacuna, regra geral, apenas se torna aparente quando o número de médicos disponíveis é 

significativamente mais baixo que o normal. 
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6. APLICAÇÃO COMPUTACIONAL 

A aplicação desenvolvida para cumprir os requisitos determinados pela administração é apresentada 

neste capítulo. 

Para além das funcionalidades essenciais solicitadas foram ainda incluídas outras opções secundárias 

que simplificaram em muito os processos atuais de criação de horários. 

Após o desenvolvimento das funcionalidades fundamentais pedidas, explorou-se ainda a possibilidade 

de integrar uma heurística de construção de horários para se automatizar também esse processo, ou 

no mínimo gerar uma solução inicial passível de ser alterada pelo utilizador. 

Para atingir estes objetivos, optou-se por integrar todas as novas funcionalidades na folha de cálculo 

atualmente usada para a elaboração de horários médicos, com recurso à linguagem VBA. 

A escolha recaiu sobre esta linguagem porque desta forma, a diretora do serviço pode ter acesso a 

todas as novas ferramentas, num ambiente que já lhe é familiar e que não deve trazer dificuldades de 

habituação. 

Este aspeto, ligado à usabilidade da aplicação, foi uma das principais exigências feitas, visto que 

colocaria em causa todo o aproveitamento que se poderia tirar deste trabalho. 

Para além desta particularidade, a opção tomada também tem a vantagem de facilitar a atualização de 

dados uma vez que esse processo exige a leitura de informação presente em outras folhas de cálculo, 

ou exportada para esse formato a partir da aplicação usada para gestão dos recursos humanos. 

Neste capítulo serão demonstrados os resultados deste trabalho com o auxílio de imagens da interface 

desenvolvida para facilitar o acesso a estas novas funcionalidades. 

6.1 Totais Horários 

Em primeiro lugar, para garantir a consistência da informação a tratar, foi necessário redefinir o 

método de construção manual de escalonamentos, que até então se baseava simplesmente na escrita 

dos nomes abreviados de cada médico nas células, representando-se assim a sua afetação a um 

bloco. 

Para esse fim foram criados dois métodos de preenchimento de horários, sendo que o primeiro 

consiste em listas dropdown com os nomes dos médicos em cada uma das células correspondentes a 

um bloco. 
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O segundo método pode ser usado mediante um duplo clique em qualquer uma dessas células 

representativas de blocos a escalonar, após o qual o utilizador irá ser confrontado com uma janela de 

onde poderá escolher o médico que pretende introduzir nessa célula. 

Esta janela, representada na figura 5, fornece ainda informação sobre totais horários atuais globais e 

de serviço de urgência, para proporcionar uma escolha com um maior grau de discernimento. 

 

 

Figura 5: Janela de seleção de médico a escalonar 

 

A partir da janela da figura 5 é ainda possível alterar a duração da atividade. 

Com esta funcionalidade torna-se mais fácil proceder à criação de novas tarefas no horário, bastando 

para isso copiar uma célula de outro qualquer bloco, colá-la na área desejada, efetuar um duplo clique 

no novo bloco e selecionar a opção “Duração”. 

 

Figura 6: Atualização de durações 
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Nessa altura surgirá a janela da figura 6 que mostra a duração atual e onde se pode efetuar a sua 

atualização. 

Apesar de a vista apresentada na figura 5 servir como uma forma rápida e simples de conferir esses 

valores, construiu-se ainda uma janela dedicada à amostragem de totais horários de uma forma mais 

detalhada e que pode ser consultada a qualquer momento. 

Nessa vista, para além dos totais horários globais e de serviço de urgência, como demonstra a janela 

da figura 7, também é possível consultar os saldos horários iniciais e finais para cada médico. 

Qualquer ocorrência onde tenham sido ultrapassados limites horários contratuais totais ou de SU é 

sinalizada a vermelho na coluna dos totais globais e serviço de urgência, respetivamente. 

Através da seleção de um qualquer médico é chamada uma nova vista (figura 8) onde é possível ver os 

seus respetivos subtotais horários em cada período de cada dia da semana nas diferentes atividades 

do serviço de urgência e de rotina como por exemplo, trabalho em bloco operatório, consultas e 

restantes tarefas como imagiologia, endoscopia, entre outras.  

 

 

Figura 7: Janela com totais horários 
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Figura 8: Janela com subtotais horários 

 

A comparação entre o escalonamento de cada médico e o seu horário pressupôs a leitura e 

processamento dos horários previstos para cada médico nas 8 semanas da rotação e que se 

encontram em ficheiros externos normalizados, e definidos pelo departamento de recursos humanos. 

Para se aceder a esta informação e guardar os perfis horários de cada médico na folha de cálculo, foi 

desenvolvida uma macro que automatiza todo este processo e que pode ser chamada através de uma 

interface especificamente desenvolvida para o efeito. 

 

 

Figura 9: Interface para carregamento de horários 
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Escolhida a opção de atualização de horários, o utilizador escolhe de uma lista o médico cujo perfil 

pretende carregar como se pode ver na figura 9. 

Depois de confirmada essa escolha, surge uma nova janela para que então se possa escolher o ficheiro 

que contém o horário para que seja feita a sua leitura. 

A informação lida é convertida automaticamente num perfil horário que especifica para esse médico, 

os dias da semana, mais concretamente os períodos (manhã, tarde e noite) que estão previstos para o 

seu escalonamento em atividades de rotina ou de serviço de urgência em cada dia das 8 semanas da 

rotação. 

Esta informação serviu para distinguir, como se podem ver assinaladas a vermelho na figura 8, as 

horas de trabalho efetuadas fora dos períodos previstos. 

6.2 Cálculo de Custos 

O cálculo de custos pode ser feito em duas modalidades diferentes, a primeira das quais faz uso dos 

perfis horários, ao compará-los com os períodos em que cada médico foi alocado e contando como 

trabalho extraordinário as horas efetuadas fora dos períodos que constam do seu horário. 

A segunda modalidade corresponde à simplificação usada no hospital, que conta como horas normais 

as primeiras horas de trabalho da semana abaixo do limite contratual de cada médico, e as restantes 

como horas extraordinárias. 

A partir da janela da figura 7 é possível calcular automaticamente e aceder à informação relativa aos 

custos mediante a seleção do separador “Custos”. 

Os totais de custos estão divididos em três colunas, para trabalho em regime normal, extraordinário e a 

última com o total global de cada médico, como exemplifica a figura 10. 

Os dados presentes em cada uma das colunas da lista, como já sucedia com a informação sobre totais 

horários, podem ser ordenados crescente ou decrescentemente mediante a seleção dos respetivo 

cabeçalho da coluna. 

Existe ainda a possibilidade de escolher a semana corrente da rotação para que se possam recalcular 

os custos, comparando o escalonamento feito com os perfis horários médicos para a semana 

selecionada. 

Tal como acontece com a vista dos totais horários, também desta janela se consegue aceder da 

mesma forma aos subtotais horários semanais de cada médico. 
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Figura 10: Janela com totais de custos 

6.3 Validação 

Devido ao grande número de tarefas que compõem este problema e ao facto de estas se poderem 

sobrepor temporalmente, o processo de validação de horários semanais torna-se muito difícil de 

completar manualmente, o que contribui significativamente para o aumento do tempo necessário para 

a elaboração de escalonamentos. 

 

Figura 11: Validação de escalas 
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Para automatizar este processo, desenvolveu-se uma macro capaz de encontrar e sinalizar no próprio 

horário ocorrências de violações das restrições do serviço e que pode ser chamada a qualquer altura 

da construção do horário. 

Sempre que é detetada uma inconsistência, a célula em questão é assinalada em concordância com o 

erro detetado através da introdução de um comentário com informação sobre a natureza do problema, 

tal com se pode ver na figura 11.  

As verificações efetuadas sobre escalonamentos são as seguintes: 

 

 Sobreposições na alocação de médicos nos períodos da manhã tarde ou noite 

 Ausência de dia de folga após se ter efetuado trabalho noturno em serviço de urgência 

 Ausência do mínimo de dois dias de folga semanais 

 Desrespeito pelos níveis de dispensa do serviço de urgência noturna ou total 

 Número de horas efetuadas acima do limite semanal em SU  

 

Foi testada a possibilidade de se executar a macro automaticamente depois de feita qualquer alteração 

ao escalonamento, mas essa opção de desenho resultou na introdução de um ligeiro atraso de cerca 

de um segundo no processo de modificação do horário, que pode tornar-se frustrante para o utilizador. 

6.4 Preenchimento automático de escalas 

A heurística construtiva apresentada e descrita no capítulo 6 foi integrada na aplicação desenvolvida, 

podendo-se inclusive especificar alguns parâmetros através da interface gráfica antes de se utilizar esta 

funcionalidade. 

O método heurístico tanto pode ser chamado para o preenchimento de um horário completamente 

vazio como pode também produzir resultados quando se pretende apenas completar escalas parciais, 

permitindo ao utilizador fixar os blocos que pretende que o algoritmo não altere. 

Assim sendo, o utilizador pode fixar médicos a determinadas tarefas ou assinalar blocos que por 

qualquer razão não se pretenda preencher automaticamente e só depois chamar o algoritmo que irá 

considerar o escalonamento parcial feito mas sem o alterar. 
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Figura 12: Janela de seleção de médicos para escalonamento 

 

Escolhida a opção de construção automática do horário, o utilizador pode nesse momento especificar, 

na janela da figura 10, quais os médicos que pretende escalonar e a semana corrente, para a leitura 

dos perfis horários. 

A seleção dos médicos é feita mediante a interação com as checkboxes presentes à esquerda do nome 

de cada colaborador, tendo também sido contemplada a possibilidade da seleção simultânea de todos 

os médicos, na opção visível no canto superior esquerdo. 

Por sua vez, a escolha da semana corrente é feita através da combobox presente no canto superior 

direito onde é possível selecionar cada semana, da 1 à 8. 

No momento em o utilizador confirma os dados, é gerada uma lista com os nomes de todos os 

médicos escolhidos e que será usada pelo algoritmo heurístico que é chamado de seguida. 

Após alguns segundos, o escalonamento construído é completado e podem imediatamente sobre ele 

ser efetuadas todas as consultas sobre totais horários ou de custos ou mesmo a alteração da escala se 

o utilizador assim o desejar. 
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7. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os desempenhos do modelo de programação inteira baseado em blocos mistos e da heurística serão 

neste capítulo avaliados face aos resultados obtidos por horários reais construídos manualmente. 

Um conjunto de horários possíveis foi selecionado para este estudo e importa antes de mais fazer 

algumas considerações sobre os mesmos e explicar o método usado para o estabelecimento de 

comparações. 

Em qualquer semana, existe normalmente um grupo de médicos com os quais o serviço não pode 

contar pelas mais diversas razões desde estágios a formações ou atestados. 

Para responder a esta quebra, por vezes bastante significativa no tempo de mão de obra disponível, o 

hospital recorre a médicos subcontratados através de empresas dedicadas, apenas para tarefas de 

rotina e em períodos diurnos. 

Outra opção a que também se recorre no serviço, é o cancelamento de atividades de rotina não vitais, 

ou por terem menor impacto na prestação de serviços ou por se repetirem noutros dias da semana. 

Os métodos desenvolvidos neste trabalho não contemplam nenhuma destas opções, o que levou a que 

fosse necessário delinear procedimentos específicos para o modelo de programação inteira, e para a 

heurística a fim de se produzirem resultados que se possam comparar, o mais justamente possível, 

com os casos reais.  

7.1 Procedimento experimental 

Antes de se passar à análise de resultados propriamente dita, serão explicados os métodos utilizados 

para o custeamento dos horários reais e para a criação das respetivas instâncias de teste a serem 

usadas pela heurística e pelo modelo de programação inteira. 

Os métodos utilizados para a obtenção dos dados relativos às medidas de desempenho serão também 

descritos nesta secção. 

7.1.1 Horários reais 

De entre o conjunto de horários possíveis para este estudo, escolheram-se dois exemplares mais 

interessantes por representarem realidades distintas a nível de disponibilidade de médicos e tempo de 

trabalho atribuído. 
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Para estabelecer o custo dos horários reais usados nesta análise, preencheram-se todos os dados 

relativos a tarefas subcontratadas ou atribuídas a médicos na aplicação, deixando-se por preencher os 

blocos que constituem tarefas canceladas no caso real. 

Visto não se ter conseguido averiguar com exatidão qual o custo do trabalho subcontratado para o 

hospital, optou-se por atribuir o custo mínimo verificado entre todos os médicos do serviço para este 

tipo de trabalho, para tentar evitar deturpar os resultados a favor dos métodos desenvolvidos neste 

trabalho. 

Os custos dos horários reais são depois calculados através da própria aplicação e da mesma forma são 

também contabilizados os totais horários de cada médico para serem usados na avaliação do 

balanceamento da distribuição do tempo de trabalho.  

No decorrer do texto estes horários serão referenciados como Horário 1 e Horário 2, onde o primeiro 

representa um cenário mais próximo do funcionamento normal do serviço, enquanto o segundo 

corresponde a uma situação de maior carência de mão de obra. 

7.1.2 Heurística 

No caso do método heurístico serão avaliados os resultados obtidos no preenchimento de horários 

reais incompletos. 

Em ambas as comparações com casos reais, serão averiguados os resultados obtidos pela heurística 

no preenchimento apenas das atividades de rotina tendo como ponto de partida o escalonamento em 

urgência dos horários reais analisados. 

O método usado para a criação de instâncias de teste semelhantes a cada caso real a partir da 

heurística foi o seguinte:  

 

1. Copiar escalonamento em urgência do horário real para a aplicação em Excel 

2. Assinalar blocos que não tenham sido atribuídos no caso real de forma a serem ignorados pelo 

algoritmo 

3. Selecionar os médicos disponíveis para o escalonamento 

4. Correr a heurística  

5. Calcular o custo do escalonamento através da aplicação 
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As horas de trabalho referentes a blocos subcontratados são também distribuídas pelos médicos 

disponíveis. 

A heurística foi executada e temporizada através da aplicação apresentada no capítulo 6 e que também 

facilitou o cálculo dos totais horários de cada médico. 

7.1.3 Modelo de programação inteira 

Todos os modelos matemáticos descritos no capítulo 5 foram convertidos para linguagem OPL e 

depurados e testados com o apoio do ambiente de desenvolvimento do software IBM ILOG CPLEX 

Optimization Studio 12.5. 

As definições dos três modelos em linguagem OPL encontram-se nos Anexos II, III e IV. 

Nesta análise de resultados serão considerados apenas os escalonamentos produzidos pelo modelo 

final denominado misto e apresentado na secção 4.3. 

A criação das instâncias baseadas nos horários reais e sobre as quais se correu o modelo em OPL, foi 

feita com base em ficheiros de dados em suporte Excel. 

O ficheiro de dados pode ser consultado no Anexo V. 

A resolução de cada instância pressupôs então a execução das seguintes etapas: 

 

1. Especificar no ficheiro de dados os médicos disponíveis e os blocos que foram atribuídos no 

caso real 

2. Definir a distribuição das equipas de urgência pelos dias da semana de forma a emular o 

horário real  

3. Correr o modelo   

4. Copiar o escalonamento resultante para a aplicação 

5. Calcular o custo através da aplicação 

 

Como sucede no caso da heurística, os médicos disponíveis são escalonados também nas tarefas que 

foram subcontratadas nos casos reais. 

A instância relativa ao Horário 1 resolvida pelo modelo de programação inteira tem um total de 36268 

variáveis e 10406 restrições. 

 A segunda instância resolvida, para comparação com o Horário 2, foi relativamente mais pequena e 

conta com 26742 variáveis e 76825 restrições. 
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O computador utilizado para resolver as instâncias do problema tem como especificações técnicas um 

processador um processador Intel Core 2 Duo T8300 de 2.4GHz e 3GB de memória RAM e sistema 

operativo Windows 7 de 32 bits. 

A solução ótima foi atingida nos dois casos testados e os tempos de processamento que serão 

considerados para cada modelo foram os valores resultantes da sua execução no CPLEX Optimization 

Studio. 

7.2 Medidas de desempenho 

Os dados relativos aos escalonamentos reais e a cada versão equiparável produzida pela heurística e 

pelo modelo de programação inteira, foram compilados e relacionados para se poder efetuar a sua 

comparação. 

As medidas de desempenho definidas para serem consideradas e avaliadas entre os diferentes 

escalonamentos foram as seguintes: 

 

 Custo resultante de cada escalonamento  

 Tempo de execução 

 Balanceamento horário 

o Diferenças entre tempo de trabalho e horas médias esperadas 

o Diferenças entre tempo de trabalho e limites contratuais 

 Número de folgas desrespeitadas  

o Aplicável apenas à heurística e aos horários reais 

 

Primeiro serão expostos os resultados atingidos pelos métodos desenvolvidos no tratamento do Horário 

1, repetindo-se depois esse processo para os resultados obtidos face ao Horário 2. 

7.3 Horário 1 

O primeiro caso estudado representa, de entre os horários admissíveis para esta análise, a situação 

mais próxima dos níveis ótimos do serviço no que diz respeito a tempo de trabalho atribuído e 

disponibilidade dos profissionais afetos ao mesmo. 
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Tabela 3: Configuração do problema no Horário 1 

Horas de trabalho atribuídas (H) 828 de 888 

Horas não atribuídas 60 de 888 

Horas subcontratadas 36 de 828 

Médicos disponíveis (N) 21 de 27 

Média horária (H/N) 39 

Horas normais disponíveis (soma dos valores contratuais) 808 

 

Os parâmetros que caracterizam o cenário correspondente ao Horário 1 encontram-se descritos na 

tabela 3. 

Trata-se uma semana em que foi atribuído 93% do tempo de trabalho possível, facto para o qual 

contribuiu o maior nível de disponibilidade dos colaboradores. 

Comparando o tempo de trabalho total atribuído e o número de horas normais máximas possíveis, são 

expectáveis, no mínimo 20 horas de trabalho extraordinário quando considerado um balanceamento 

horário ideal. 

Nas próximas subsecções serão avaliados os resultados obtidos pelos dois métodos em relação aos 

valores das várias medidas de desempenho extraídas do Horário 1. 

7.3.1 Balanceamento Horário 

Tabela 4: Totais horários para cada abordagem 

  Horário 1 Modelo Heurística 

Médico Limite Total SU Total SU Total SU 
1 40 48 24 42 24 42 24 
2 39 58 30 34 24 36 30 
3 40 10 0 42 0 42 0 
4 40 42 18 42 24 42 18 
5 40 12 0 42 0 38 0 
6 35 36 0 42 12 36 0 
7 40 54 24 42 24 42 24 
8 40 42 24 42 24 42 24 
9 35 36 0 36 0 36 0 

10 40 48 24 42 6 42 24 
11 40 48 24 40 24 40 24 
12 40 42 24 42 24 42 24 
13 42 24 24 36 24 42 24 
14 35 42 6 34 6 36 6 
15 42 30 18 36 0 42 18 
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16 40 42 24 42 24 42 24 
17 40 12 0 42 18 42 0 
18 40 54 24 42 24 42 24 
19 20 22 0 24 18 18 0 
20 40 42 24 42 18 42 24 
21 40 48 24 42 18 42 24 

Subcontratadas 
 

36  0  0  

Total  828  828  828  

 

Os limites horários semanais contratuais, assim como os totais horários verificados para o Horário 1 e 

para as respetivas implementações no modelo de programação inteira e na heurística encontram-se 

representados na tabela 4. 

Comparando o valor mínimo e máximo registados no Horário 1, 10 e 58 repetivamente, com os valores 

extremos 24 e 42 obtidos pelo modelo, e 18 e 42 atingidos pela heurística, pode constatar-se que os 

métodos desenvolvidos atingiram melhores resultados na distribuição igualitária do tempo de trabalho. 

Os totais de horas de trabalho em serviço de urgência alcançados pelo modelo apresentam também 

uma melhoria ao conseguirem um valor máximo mais baixo, 24, que o valor registado no Horário 1 

que foi igual a 30 horas.   

 

 

Figura 13: Diferença entre horas de trabalho de cada médico e a média 

 

A melhoria atingida a nível de balanceamento horário também é evidenciada pelo gráfico da figura 13. 

As diferenças registadas entre o tempo total de trabalho de cada médico e a média esperada de 39 

horas foram bastante semelhantes para o modelo e a heurística e consideravelmente mais próximas de 

valores desejáveis, quando comparadas com o caso real. 
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Tanto no caso do modelo como da heurística construtiva, a maior diferença horária, negativa nos dois 

casos, ocorreu para o médico 19 cuja carga horária é a mais baixa de entre todos os colaboradores 

disponíveis. 

 

  Tabela 5:Horas extraordinárias por médico em cada abordagem 

 Horas extraordinárias 

Médico Horário1 Modelo Heurística 
1 8 2 2 

2 19 0 0 

3 0 2 2 

4 2 2 2 

5 0 2 0 

6 1 7 1 

7 14 2 2 

8 2 2 2 

9 1 1 1 

10 8 2 2 

11 8 0 0 

12 2 2 2 

13 0 0 0 

14 7 0 1 

15 0 0 0 

16 2 2 2 

17 0 2 2 

18 14 2 2 

19 2 4 0 

20 2 2 2 

21 8 2 2 

Total 100 38 27 

 

As melhorias a nível da distribuição do tempo de trabalho traduziram-se por sua vez numa redução do 

número de horas extraordinárias necessárias ao serviço. 

Os valores horários registados para este regime de trabalho, são determinados pelas diferenças, 

positivas, entre o tempo de trabalho de cada médico e a sua carga horária contratual semanal, 

encontrando-se representados na tabela 5. 

Apesar de o modelo ter distribuído as horas extra por 16 médicos tal como sucedeu com o Horário 1, o 

balanceamento eficaz das horas de trabalho significou uma redução do número de horas 

extraordinárias exigidas a cada trabalhador, atingindo-se uma redução de 62% no tempo de trabalho 

extraordinário. 
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Esta melhoria foi ainda mais significativa no caso da heurística que conseguiu preencher as atividades 

de rotina com recurso a trabalho extraordinário de apenas 5 colaboradores com uma duração 

acumulada 73% menor que aquela verificada no caso real do Horário 1. 

Tal facto deve-se aos critérios de escolha empregados pela heurística intimamente ligados às cargas 

contratuais de cada médico e à configuração deste caso no qual a média horária se encontra muito 

próxima, sem ultrapassar, os valores mais comuns dos limites contratuais. 

7.3.2 Custos 

Os custos calculados para o Horário 1 e para as correspondentes implementações no modelo de 

programação inteira e na heurística foram os seguintes: 

 

Tabela 6: Custos totais dos escalonamentos 

 Horário Modelo Heurística 

Custo 17.009,01€ 15.983,73€ 16.164,64€ 

Diferença N/A 1.025,28€ 844,37€ 

Variação N/A - 6,03% - 4,96% 

Tempo (segundos) N/A 25 4 

 

Como se pode constatar a partir da tabela 6, o custo total atingido pelo modelo foi significativamente 

mais baixo que o custo de escalonamento real. 

O escalonamento produzido pelo modelo para esta instância não desrespeitou obrigatoriamente 

quaisquer folgas e teve um tempo de execução de 25 segundos. 

Por seu lado, a heurística conseguiu completar o horário de rotina com uma poupança considerável em 

apenas 4 segundos, mas neste caso à custa da violação de 8 folgas após trabalho noturno, face às 

duas folgas que não foram concedidas no Horário 1. 

Os valores referentes aos subtotais de custos para trabalho normal e extraordinário também foram 

determinados para cada escalonamento com recurso à aplicação. 

Estes dados estão presentes na tabela 7 onde também se podem consultar as variações nos subtotais 

relativos a trabalho normal e extraordinários atingidos pelos dois métodos testados, face aos do Horário 

1. 
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Tabela 7: Variações de custo de cada método 

 Horário 1 Modelo Heurística 

 Normal Extraordinário Normal Extraordinário Normal Extraordinário 

Custo 14.572,83€ 2.436,18€ 15.251,90€ 731,51€ 15.591,58€ 573,06€ 

Variação N/A N/A + 4,66% - 69,97% + 6,99% - 76,4% 

 

Tanto no caso do modelo como da heurística, a melhoria na distribuição das horas de trabalho 

implicou uma subida dos custos relativos a trabalho normal, que foi maior no caso da heurística devido 

ao melhor aproveitamento das cargas horárias dos médicos. 

Essas subidas foram muito ligeiras quando comparadas com as descidas registadas nos custos com 

horas extraordinárias, resultantes das reduções, também muito significativas, no número de horas 

extraordinárias conseguidas pelos dois métodos. 

7.4 Horário 2 

A situação descrita pelo segundo horário considerado para esta análise representa uma semana mais 

atípica no serviço de Anestesiologia com um grande número de médicos indisponíveis e que mesmo 

apesar dos compromissos feitos, significou um aumento considerável no tempo médio de trabalho 

esperado. 

Os parâmetros que caracterizam o problema no caso do Horário 2, estão patentes na tabela 8. 

 

Tabela 7: Configuração do problema no Horário 2 

Horas de trabalho atribuídas (H) 758 de 888 

Horas não atribuídas 130 de 888 

Horas subcontratadas 30 de 758 

Médicos disponíveis (N) 17 de 27 

Média horária (H/N) 44 

Horas normais disponíveis (soma dos valores contratuais) 653 

 

A percentagem de tempo de trabalho não atribuído foi de 14% e a média horária ficou acima de todas 

as cargas horárias normais dos médicos do serviço. 
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A diferença entre a soma das cargas horárias semanais de todos os médicos disponíveis e o tempo de 

trabalho atribuído é de 105 horas pelo que será este o valor mínimo possível para o total de tempo de 

trabalho extraordinário necessário. 

Os resultados obtidos para este segundo caso serão apresentados de seguida. 

7.4.1 Balanceamento horário 

Os totais horários obtidos neste contexto pelo modelo e pela heurística estão presentes na tabela 9. 

Tabela 8: Totais horários para cada abordagem 

  Horário 2 Modelo Heurística 

Médico Limite Total SU Total SU Total SU 

1 40 52 24 42 24 42 24 

2 39 72 36 40 24 42 36 

3 40 24 0 48 0 42 0 

4 40 48 36 42 24 42 36 

5 40 24 0 48 24 46 0 

6 35 36 18 54 12 36 18 

7 40 48 24 42 30 42 24 

8 40 42 12 48 24 42 12 

9 40 54 30 42 24 42 30 

10 42 42 42 42 12 48 42 

11 35 36 0 36 6 36 0 

12 42 48 30 42 24 48 30 

13 40 54 36 40 24 42 36 

14 40 6 0 48 24 42 0 

15 20 24 0 48 12 24 0 

16 40 52 24 48 24 42 24 

17 40 66 24 48 24 42 24 

Subcontratadas 
 

30  0  0  

Total  758  758  700  

 

Neste cenário, o modelo de programação inteira também conseguiu aproximar os valores mínimos e 

máximos de horas de trabalho, 36 e 54, em relação aos valores verificados para estas métricas no 

Horário 2 que foram iguais a 6 e 72 horas. 

A distribuição do tempo de trabalho em serviço de urgência conseguida pelo modelo foi também mais 

igualitária, com nenhum médico a ultrapassar as 30 horas semanais.  

A abordagem heurística não teve um desempenho tão satisfatório como o verificado no cenário anterior 

uma vez que não conseguiu atribuir 58 horas de tempo de trabalho em rotina. 
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Figura 14: Diferença entre horas de trabalho de cada médico e a média 

 

Segundo os dados da figura 14, os métodos testados conseguiram aproximar o número de horas de 

trabalho de cada médico da média horária expectável igual a 44 horas melhor do que o que se verifica 

no Horário 2. 

No caso da heurística, é notória a tendência algo restritiva do algoritmo de aproximar o tempo de 

trabalho aos limites contratuais de cada médico, como se pode constatar pelo facto de a grande 

maioria dos colaboradores ter ficado aquém do número médio de horas de trabalho. 

Os diferenciais resultantes do escalonamento produzido pelo modelo denotam um bom nível de 

igualdade na distribuição do tempo laboral, com o número de médicos com diferenciais negativos a ser 

contrabalançado pelos médicos que ultrapassaram o valor médio. 

 

Tabela 9: Horas extraordinárias por médico em cada abordagem 

 Horas Extraordinárias 

Médico Horário 2 Modelo Heurística 

1 12 2 2 

2 33 1 3 

3 0 8 2 

4 8 2 2 

5 0 8 6 

6 1 19 1 

7 8 2 2 

8 2 8 2 

9 14 2 2 

10 0 0 6 

11 1 1 1 

12 6 0 6 
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13 14 0 2 

14 0 8 2 

15 4 28 4 

16 12 8 2 

17 26 8 2 

Total 141 105 47 

 

A distribuição das horas extraordinárias conseguida pelo modelo foi satisfatória, dado que todos os 

médicos cumpriram pelo menos o tempo de trabalho correspondente à sua carga horária semanal, 

atingindo-se uma redução de 36 horas de trabalho em regime extraordinário em relação ao Horário 2. 

Apesar de a heurística não ter conseguido atingir uma solução válida, esta demonstra uma tendência 

semelhante, se se considerar que o tempo de trabalho extra atribuído corresponde exatamente à 

diferença entre o mínimo possível, 105, e o tempo de trabalho que a heurística não conseguiu atribuir, 

ou seja, 58 horas. 

Tal com se tinha antecipado na definição do modelo, a aproximação dos tempos de trabalho à média 

esperada, penalizou os médicos com cargas contratuais mais baixas com um maior número de 

trabalho extraordinário, como foi o caso dos médicos 6 e 15, que têm cargas horárias previstas de 35 

e 20 horas respetivamente. 

7.4.2 Custos 

Os custos calculados para o Horário 2 e para as instâncias correspondentes resolvidas pelo modelo e 

pela heurística encontram-se na tabela 11. 

 

Tabela 10: Custos Totais dos escalonamentos 

 Horário 2 Modelo Heurística 

Custo 16.121,09€ 14.729,91€ 13.921,03€ 

Diferença N/A 1.391,18€ N/A 

Variação N/A - 8,63% N/A 

Tempo (segundos) N/A 23 3 

 

O modelo de programação inteira precisou de 23 segundos para construir um horário com um nível de 

poupança superior ao conseguido no cenário explorado anteriormente. 
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A descida, ainda que ligeira, do tempo de execução necessário é atribuída ao facto de esta se tratar de 

uma instância mais pequena do que aquela representada pelo Horário 1, onde o número de blocos e 

de médicos a considerar é consideravelmente maior.  

O custo total resultante da heurística diz respeito às horas normais de todos os médicos e às 47 horas 

extraordinárias que a heurística conseguiu atribuir.  

Como a heurística não conseguiu atribuir todo o tempo de trabalho, apenas se podem comparar os 

custos relativos a trabalho em horário normal. 

Deve-se porém referir que o escalonamento atingido pela heurística nega o direito a folga após trabalho 

noturno em urgência a 5 médicos, enquanto o Horário 2 apenas não garante o direito a dois dias de 

folga semanais para 1 médico. 

Tabela 11: Variações de custo de cada método 

 Horário 2 Modelo Heurística 

 Normal Extra Normal Extra Normal Extra 

Custo 11.906,09€ 4.215€ 12.651,93€ 2.077,98€ 12.737,24€ N/A 

Variação N/A N/A + 6,26% - 50,7% + 6,98% N/A 

 

Como se constata na tabela 12 e à semelhança do que sucedeu anteriormente, também neste caso e 

pelas mesmas razões se registou uma subida do custo referente a horas de trabalho normal nos 

escalonamentos produzidos pelo modelo e pela heurística em comparação com o horário real. 

A descida no custo referente a trabalho extraordinário conseguida pelo modelo foi inferior, em 

percentagem, à conseguida face ao Horário 1, mas muito superior em valor absoluto. 

Este resultado é explicado pelo facto de ter sido o médico 2, com o maior vencimento de entre todos 

os colaboradores, a efetuar mais horas extraordinárias do que qualquer dos restantes médicos no 

Horário 2, aumentando-se assim os benefícios atingidos pelo balanceamento horário conseguidos pelo 

modelo. 

7.5 Análise 

As situações representadas pelos Horários 1 e 2 permitiram tirar conclusões acerca do desempenho 

dos métodos desenvolvidos neste trabalho quando aplicados em realidades diferentes no 

funcionamento do serviço. 
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Foi possível constatar que quando a média de horas de trabalho esperada se aproxima das 40 horas 

como acontece no Horário 1, os resultados obtidos pelo modelo e pela heurística a nível de 

balanceamento horário são bastante semelhantes e satisfatórios. 

Nessas condições, os dois métodos conseguem simultaneamente um distribuição igualitária do tempo 

de trabalho normal por todos os médicos e uma redução significativa do número de horas de trabalho 

extraordinário. 

Este resultado pode explicar-se, no caso do modelo, pelo facto de o número de horas normais 

disponíveis, 808 se encontrar relativamente próximo das 828 horas totais de trabalho necessárias 

nessa semana, e pelas horas em excesso terem sido divididas por vários médicos, sem grande impacto 

nas suas cargas horárias. 

A heurística também beneficiou desse aspeto, tendo conseguido uma redução ainda maior no número 

de horas-extra, uma vez que a aproximação dos tempos de trabalho às cargas semanais, na sua 

maioria próximas da média horária, foi suficiente para se conseguir atribuir todo o tempo de trabalho 

sem prejuízo de nenhum médico em particular. 

A redução do número de horas extra traduziu-se em resultados positivos a nível de custos para as duas 

abordagens e significativamente mais baixos que o custo calculado para o Horário 1. 

O custo atingido pela heurística foi apenas ligeiramente inferior ao conseguido pelo modelo, no entanto 

é difícil determinar em que medida o resultado foi influenciado pelo facto de não se terem garantido 

todos os direitos a folgas, ao contrário do que sucedeu com o modelo. 

Na recriação do problema representado no Horário 2, foi interessante ver como cada método reagiu ao 

aumento necessário do nível de esforço dos recursos humanos no serviço, onde se verificou uma 

diferença 5 vezes maior que a verificada no Horário 1, entre tempo de trabalho normal disponível e 

tempo de trabalho necessário. 

Nestas condições, o modelo de programação inteira conseguiu aproximar por excesso os níveis de 

horas de trabalho de todos os médicos à média esperada enquanto os tempos de trabalho resultantes 

da heurística ficaram na generalidade abaixo desse valor.  

Este cenário tornou evidente a limitação da atual formulação dos critérios de escolha usados pela 

heurística, que se mostraram demasiado dependentes das cargas horárias de cada médico, deixando 

de ser capazes de escolher candidatos quando todos os médicos ultrapassaram o respetivo limite 

contratual. 

Também do lado do modelo foram encontradas consequências negativas decorrentes do método de 

balanceamento horário definido para essa abordagem. 
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Em situações, ainda que pontuais, em que a média horária é consideravelmente mais alta que os 

valores normais de carga horária, a distribuição do tempo de trabalho penaliza trabalhadores com 

cargas mais baixas que os níveis normais. 

Para todos os restantes colaboradores a distribuição das horas-extra foi a desejada, tendo-se verificado 

na globalidade a maior redução possível do tempo de trabalho extraordinário quando se comparam os 

resultados com o Horário 2. 

No que concerne aos custos, os resultados alcançados pelo modelo foram consideravelmente melhores 

que os registados para o primeiro cenário, fruto da redução e distribuição das horas extraordinárias. 

Tanto no caso do Horário 1 com no Horário 2, a distribuição do tempo de trabalho definida pela 

heurística foi por si só suficiente para garantir duas folgas semanais para todos os trabalhadores.  

Este aspeto pode ter também beneficiado do desrespeito por algumas folgas após trabalho noturno que 

permitem ao algoritmo definir padrões de alocação nos quais os médicos atingem os seus limites de 

cargas horárias mais rápido do que seria normalmente possível. 

Na análise comparativa dos subtotais de custos dos dois casos, ficou claro que qualquer poupança 

conseguida está principalmente relacionada com a diminuição e a melhoria da distribuição do tempo 

de trabalho extraordinário. 

De uma forma geral torna-se claro que o modelo de programação inteira conseguiu melhores 

resultados no conjunto das duas situações exploradas, ao atingir, com um tempo de resposta bastante 

satisfatório, maiores valores de poupança sem sacrificar folgas. 

Ainda assim, o método heurístico demonstrou um bom potencial a nível de balanceamento horário 

para conseguir, mediante uma afinação dos critérios, auxiliar rápida e eficazmente na tomada decisão 

ao completar horários parciais. 
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8. CONCLUSÕES 

Nesta dissertação abordou-se um problema de escalonamento de pessoal médico num serviço 

hospitalar de anestesiologia. 

Para a obtenção de soluções de qualidade para o problema foram desenvolvidos três modelos de 

programação inteira baseados em afetação à hora, ao bloco e mista. 

O grande número de variáveis e restrições necessárias à implementação prática do modelo de afetação 

à hora e que motivou a formulação dos restantes modelos, talvez não chegasse a ser um problema, 

dada a dimensão relativamente mais reduzida dos casos reais analisados. 

De qualquer forma, os modelos alternativos de afetação ao bloco e misto foram bem sucedidos ao 

conduzirem a implementações práticas mais eficientes e sem qualquer contrapartida como sucedeu 

com o modelo final usado na análise de resultados, que conseguiu atingir soluções ótimas para as 

duas instâncias testadas em menos de um minuto. 

O modelo misto conseguiu reduções significativas no número de horas extraordinárias e custos daí 

decorrentes através da melhoria da distribuição do tempo de trabalho. 

Este balanceamento pode ainda assim ser melhorado para casos em que a diferença entre as cargas 

horárias e a média de horas de trabalho são maiores, possivelmente através do ajuste das folgas das 

restrições de balanceamento em função da carga contratual de cada médico. 

Este modelo poderia ainda ser alterado com a introdução de um novo parâmetro de forma a 

considerar-se a disponibilidade de cada médico ao nível do dia em vez de à semana. 

Para atingir soluções de uma forma mais rápida, foi também desenvolvida uma heurística. 

Apesar dos bons resultados conseguidos a nível de distribuição de tempo de trabalho em situações 

normais, este método mostrou limitações quando existem maiores disparidades entre tempo de 

trabalho disponível e atribuído. 

Para ultrapassar esta limitação, poder-se-ia experimentar, um pouco à imagem do modelo, recorrer à 

média horária nos diferenciais usados na seleção de candidatos em vez das cargas contratuais de cada 

médico. 

A heurística poderia ainda ser melhorada com a introdução de funções de verificação de folgas, 

podendo no entanto com isso perder a vantagem que tem em relação ao modelo a nível de tempo de 

resposta. 
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A aplicação desenvolvida dispõe de todas as funcionalidades pedidas e conta ainda com opções 

acrescidas como a construção automática de escalas, podendo ainda no futuro integrar-se também o 

modelo de programação inteira. 

Todas as novas funcionalidades foram implementadas com a vantagem de não se ter alterado em 

absolutamente nada a estrutura da folha de cálculo atualmente usada pelo serviço, cumprindo-se 

assim também os requisitos de usabilidade recomendados. 
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ANEXO I – HORÁRIO DO SERVIÇO COM DURAÇÕES DAS TAREFAS 
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ANEXO II – MODELO DE AFETAÇÃO À HORA  (OPL) 

{string} Dias = ... ; 

 {string} Equipas = ...; 

 

  

 tuple medico { 

   key string nome; 

   int h_semana; 

   int su_semana; 

   int custo_hora; 

   string disp_su; 

   string equipa; 

 } 

  

 tuple bloco { 

   int index; 

   string designacao; 

   string tipo; //Urgencia ou Rotina 

   string dia; 

   string intervalo; //Manha, Tarde ou Noite 

   int duracao; 

   int DU; 

   int NU; 

   int DS; 

   int NS; 

 }   

  

{medico} Medicos = ...; 

{bloco} Blocos = ...; 

  

//************************* PARÂMETROS ****************************** 

 

 int TotalMedicos = card(Medicos);  

 int TotalBlocos = card(Blocos); 

 int TotalHoras = sum(b in Blocos) b.duracao; 

 float MediaHoras = round(TotalHoras/TotalMedicos); 

 range Horas = 1..12; 

 

int DiasEquipa[Dias][Equipas] = ... ; 

 

dvar float+ horasTrabalho[Medicos]; 

dvar float+ horasDia[Medicos][Dias]; 

dvar float+ horasNormais[Medicos]; 

dvar float+ horasExtra[Medicos]; 

dvar float+ horasUrgencia[Medicos]; 

 

//******************** VARIÁVEIS DE DECISÃO ************************* 

 

dvar int x[Medicos][Blocos][Horas] in 0..1; 

dvar int z[Medicos][Blocos][Horas] in 0..1; 

dvar int nDiasTrabalho[Medicos][Dias] in 0..1; 

dvar int w[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar float+ UnderAvg[Medicos]; 

dvar float+ OverAvg[Medicos]; 

 

//********************** FUNÇÃO OBJETIVO *************************** 
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minimize  

    sum(i in Medicos, k in Blocos, a in 1..k.duracao) i.custo_hora *(k.DU + 

1.25*k.NU + 1.25 * k.DS + 1.5 * k.NS)* x[i][k][a]  

    + sum(i in Medicos, k in Blocos, a in 1..k.duracao) i.custo_hora  

    *((1.125+(k.duracao-1)*1.25/k.duracao)*k.DU  

    +(1.375+(k.duracao-1)*1.5/k.duracao)*k.NU 

    +(1.375+(k.duracao-1)*1.5/k.duracao)*k.DS 

    +(1.675+(k.duracao-1)*1.75/k.duracao)*k.NS) * z[i][k][a]; 

 

//************************ RESTRIÇÕES ******************************* 

 

subject to{ 

   

  //tempo de trabalho por médico 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasTrabalho[i] == sum(j in Dias, k in Blocos : k.dia == j) 

w[i][k]*k.duracao; 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasUrgencia[i] == sum(k in Blocos:k.tipo == "Urgência") 

w[i][k]*k.duracao;  

   

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    horasDia[i][j] == sum(k in Blocos : k.dia == j)w[i][k]*k.duracao; 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasNormais[i] == sum(k in Blocos, a in 1..k.duracao) x[i][k][a]; 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasExtra[i] == sum(k in Blocos, a in 1..k.duracao) z[i][k][a];   

   

   

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

  //equidade na distribuição de horas de trabalho 

     

      forall(i in Medicos) 

      ctFair: 

      horasTrabalho[i] + UnderAvg[i] - OverAvg[i] == MediaHoras;  

       

    forall(i in Medicos) 

      ctfairunder: 

      UnderAvg[i] <= abs(i.h_semana - MediaHoras) + 6 * (1/(abs(i.h_semana 

- MediaHoras)+1)); 

  

 forall(i in Medicos) 

   ctfairover: 

      OverAvg[i] <= abs(i.h_semana - MediaHoras) + 6 * (1/(abs(i.h_semana - 

MediaHoras)+1)); 

 

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

  //atribuição de todos os blocos 

   

  forall(k in Blocos) 

   ctAtribBlocos: 

    sum(i in Medicos) 

      w[i][k] == 1;    

 

  //Atribuição de todos os períodos 
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  forall(i in Medicos,k in Blocos, a in 1..k.duracao) 

  (x[i][k][a] + z[i][k][a]) == w[i][k]; 

 

/******************************************************************** 

********************************************************************/       

  //Evitar sobreposição de blocos 

   

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    ctBlocosManha: 

   sum(k in Blocos : k.dia == j && k.intervalo =="Manhã") 

   w[i][k] <= 1; 

    

 

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    ctBlocosTarde: 

   sum( k in Blocos : k.dia == j && k.intervalo =="Tarde")  

   w[i][k] <= 1; 

  

  

  forall(i in Medicos, j in Dias ) 

    ctBlocosNoite: 

   sum(k  in Blocos :k.dia == j && k.intervalo =="Noite")  

   w[i][k] <= 1; 

       

       

/******************************************************************** 

********************************************************************/   

   

  //dispensa Total de SU 

   

  forall(i in Medicos : i.disp_su == "Total") 

    ctDispTotalSu: 

    sum(j in Dias,k in Blocos :k.dia == j && k.tipo == "Urgência") 

   w[i][k] == 0; 

    

  //dispensa Noturna de SU 

   

  forall(i in Medicos : i.disp_su == "Nocturno") 

    ctDispNoturnaSu: 

    sum(j in Dias,k in Blocos : k.dia==j && k.intervalo=="Noite" && 

k.tipo=="Urgência") 

   w[i][k] == 0; 

    

  //folga depois de trabalhar noite em SU  

   

  forall(i in Medicos,j in Dias,k in Blocos : k.dia == j && 

k.tipo=="Urgência" && k.intervalo=="Noite" && k.dia!= "Domingo" ,l in 

Blocos : l.dia == next(Dias,k.dia)) 

    ctFolga: 

   w[i][l] <= 1 - w[i][k]; 

    

   

  //Medicos da mesma equipa fazem SU no mesmo dia 

 

  forall(j in Dias) 

    ctEquipaDia: 

    sum( e in Equipas: DiasEquipa[j][e] == 0 ,i in Medicos : i.equipa == e 

|| i.equipa == "" , k in Blocos : k.dia == j && k.tipo == "Urgência") 

w[i][k] == 0 ;  
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  //limite de 12 horas diárias de trabalho para médicos que não façam 

urgência 

   

  forall(j in Dias) 

    sum(i in Medicos: DiasEquipa[j][i.equipa] == 0, k in Blocos: k.dia == 

j) 

      w[i][k] * k.duracao <= 12; 

     

  //duas folgas por semana 

    

   forall(i in Medicos, j in Dias){ 

     ctFolgasSemana: 

     sum(k in Blocos: k.dia == j) w[i][k] <= 3 * nDiasTrabalho[i][j] ; 

   nDiasTrabalho[i][j] <= sum(k in Blocos: k.dia == j) w[i][k] ; 

 }   

 

 forall(i in Medicos) 

     sum(j in Dias) nDiasTrabalho[i][j] <= 5;  

     

/******************************************************************** 

********************************************************************/  

 

  //limite de horas de trabalho semanais 

   

  forall(i in Medicos) 

    ctHorasTotais: 

    sum(j in Dias,k in Blocos : k.dia==j, a in 1..k.duracao) 

     x[i][k][a] <= i.h_semana + horasExtra[i]; 

       

  forall(i in Medicos) 

    horasNormais[i] <= i.h_semana; 

   

/******************************************************************** 

********************************************************************/  

 

// Definição das horas extra como as últimas horas de trabalho da semana 

 

  forall(i in Medicos, k1 in Blocos, k2 in Blocos : ord(Blocos,k2) > 

ord(Blocos,k1)) 

    sum( a in 1..k1.duracao) x[i][k1][a] <= sum (l in 1..k2.duracao)(1 - 

z[i][k2][l]); 

     

}   

execute {} 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

ANEXO III – MODELO DE AFETAÇÃO AO BLOCO  (OPL) 

{string} Dias = ... ; 

 {string} Equipas = ...; 

  

 tuple medico { 

   key string nome; 

   int h_semana; 

   int su_semana; 

   float custo_hora; 

   string disp_su; 

   string equipa; 

} 

  

 tuple bloco { 

   int indice; 

   string designacao; 

   string tipo; //Urgencia ou Rotina 

   string dia; 

   string intervalo; //Manha, Tarde ou Noite 

   int duracao; 

   int DU; 

   int NU; 

   int DS; 

   int NS; 

 }   

  

 

{medico} Medicos = ...; 

{bloco} Blocos = ...; 

  

//************************* PARÂMETROS ****************************** 

 

 int TotalMedicos = card(Medicos);  

 int TotalBlocos = card(Blocos); 

 int TotalHoras = sum(b in Blocos) b.duracao; 

 float MediaHoras = round(TotalHoras/TotalMedicos); 

 int DiasEquipa[Dias][Equipas] = ... ; 

 

 

dvar float horasTrabalho[Medicos]; 

dvar float+ horasDia[Medicos][Dias]; 

dvar float+ horasNormais[Medicos]; 

dvar float+ horasUrgencia[Medicos]; 

dvar float+ horasExtra[Medicos]; 

dvar float+ cMedio[Medicos][Blocos]; 

dvar float+ cExato[Medicos][Blocos]; 

 

//******************** VARIÁVEIS DE DECISÃO ************************* 

 

dvar int x[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar int z[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar int w[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar int nDiasTrabalho[Medicos][Dias] in 0..1; 

dvar int+ f[Medicos]; 

dvar float+ UnderAvg[Medicos]; 

dvar float+ OverAvg[Medicos]; 

dvar int cont[Medicos][Blocos] in 0..1; 
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//********************** FUNÇÃO OBJETIVO *************************** 

 

minimize 

  sum(i in Medicos, k in Blocos) cExato[i][k]; 

 

 

//************************ RESTRIÇÕES ******************************* 

 

subject to{ 

   

  //tempo de trabalho por médico 

   

  forall(i in Medicos) 

   horasTrabalho[i] == sum(j in Dias, k in Blocos : k.dia == j) (x[i][k] 

+ z[i][k]) *k.duracao; 

    

  forall(i in Medicos) 

    horasUrgencia[i] == sum(k in Blocos:k.tipo == "Urgência") 

w[i][k]*k.duracao;  

   

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    horasDia[i][j] == sum(k in Blocos : k.dia == j)w[i][k]*k.duracao; 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasNormais[i] == sum(k in Blocos) (x[i][k] * k.duracao); 

    

  forall(i in Medicos) 

    horasExtra[i] == sum(k in Blocos) z[i][k] * k.duracao; 

   

  //Custo Médico para o Medico i no Bloco k em horário normal e suplementar 

(assumindo sempre uma primeira hora extra para todo k em horário extra) 

   

  forall(i in Medicos,k in Blocos) 

    cMedio[i][k] == (i.custo_hora * x[i][k]) * (( k.DU + 1.25 * k.NU + 1.25 

* k.DS + 1.5 * k.NS) * k.duracao) 

        +(i.custo_hora * z[i][k])* (((1.125+(k.duracao-1) * 

1.25)/k.duracao) * k.DU  

        +((1.375 + (k.duracao-1) * 1.5)/k.duracao) * (k.NU 

+ k.DS) 

        +((1.675 + (k.duracao-1) * 1.75)/k.duracao) * k.NS) 

* k.duracao; 

         

  //Custo para o médico i no bloco k tendo em conta períodos contínuos de 

trabalho suplementar 

   

  forall(i in Medicos,k in Blocos) 

    cExato[i][k] == (i.custo_hora * x[i][k]) * ( k.DU + 1.25 * k.NU + 1.25 

* k.DS + 1.5 * k.NS) * k.duracao 

        +(i.custo_hora * (((z[i][k] - cont[i][k]) * (1.125 

+ (k.duracao-1) * 1.25)) + (cont[i][k] * (1.25 * k.duracao))) * k.DU) 

        +(i.custo_hora * (((z[i][k] - cont[i][k]) * (1.375 

+ (k.duracao-1) * 1.5)) + (cont[i][k] * (1.5 * k.duracao))) * (k.NU + 

k.DS)) 

        +(i.custo_hora * (((z[i][k] - cont[i][k]) * (1.675 

+ (k.duracao-1) * 1.75)) + (cont[i][k] * (1.75 * k.duracao))) * k.NS); 

   

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

 

  //Equidade na distribuição de horas de trabalho 
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forall(i in Medicos) 

      ctFair: 

      horasTrabalho[i] + UnderAvg[i] - OverAvg[i] == MediaHoras;  

       

    forall(i in Medicos) 

      ctfairunder: 

      UnderAvg[i] <= abs(i.h_semana - MediaHoras) + 6 * (1/(abs(i.h_semana 

- MediaHoras)+1)); 

  

 forall(i in Medicos) 

   ctfairover: 

      OverAvg[i] <= abs(i.h_semana - MediaHoras) + 6 * (1/(abs(i.h_semana - 

MediaHoras)+1)); 

  

 

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

  

  //atribuição de todos os blocos 

  forall(k in Blocos) 

   ctAtribBlocos: 

    sum(i in Medicos) 

      w[i][k] == 1;    

       

  forall(i in Medicos,k in Blocos) 

    x[i][k] + z[i][k] == w[i][k]; 

      

 //Esta restrição só é válida para o modelo sem yik 

  forall(i in Medicos, k in Blocos: ord(Blocos,k) > 71, b in Blocos : 

ord(Blocos,b) > ord(Blocos,k)) 

     z[i][k] <= 1 - x[i][b]; 

     

  forall(k in Blocos: ord(Blocos,k) <= 71 ) 

      sum(i in Medicos) z[i][k] == 0; 

   

  //Determinar se um bloco k efetuado pelo médico i em horário suplementar 

é precedido de outro bloco no mesmo regime 

   forall(i in Medicos,k in Blocos: ord(Blocos,k) >= 71) 

     ctExtraContinuo: 

      z[i][k] + sum(b in Blocos: b.indice == k.indice - 1) z[i][b] <= 1 

+ cont[i][k] ; 

       

/******************************************************************** 

********************************************************************/  

  //Evitar sobreposição de blocos 

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    ctBlocosManha: 

   sum(k in Blocos : k.dia == j && k.intervalo =="Manhã") 

   w[i][k] <= 1; 

    

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    ctBlocosTarde: 

   sum( k in Blocos : k.dia == j && k.intervalo =="Tarde")  

   w[i][k] <= 1; 

  

  

  forall(i in Medicos, j in Dias ) 

    ctBlocosNoite: 

   sum(k  in Blocos :k.dia == j && k.intervalo =="Noite")  
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   w[i][k] <= 1; 

        

/******************************************************************** 

********************************************************************/   

  //dispensa Total de SU 

  forall(i in Medicos : i.disp_su == "Total") 

    ctDispTotalSu: 

    sum(j in Dias,k in Blocos :k.dia == j && k.tipo == "Urgência") 

   w[i][k] == 0; 

    

  //dispensa Noturna de SU   

  forall(i in Medicos : i.disp_su == "Nocturno") 

    ctDispNoturnaSu: 

    sum(j in Dias,k in Blocos : k.dia==j && k.intervalo=="Noite" && 

k.tipo=="Urgência") 

   w[i][k] == 0; 

    

  //folga depois de trabalhar noite em SU  

  forall(i in Medicos,j in Dias,k in Blocos : k.dia == j && 

k.tipo=="Urgência" && k.intervalo=="Noite" && k.dia!= "Domingo" ,l in 

Blocos : l.dia == next(Dias,k.dia)) 

    ctFolgaNoite: 

   w[i][l] <= 1 - w[i][k]; 

      

  //Medicos da mesma equipa fazem SU no mesmo di 

  forall(j in Dias) 

    ctEquipaDia: 

    sum( e in Equipas: DiasEquipa[j][e] == 0 ,i in Medicos : i.equipa == e 

|| i.equipa == "" , k in Blocos : k.dia == j && k.tipo == "Urgência") 

w[i][k] == 0 ;  

   

  //limite de 12 horas diárias de trabalho para médicos que não façam 

urgência   

  forall(j in Dias,i in Medicos: DiasEquipa[j][i.equipa] == 0) 

    ctHorasDia: 

    sum(k in Blocos: k.dia == j) 

      w[i][k] * k.duracao <= 12; 

      

  //duas folgas por semana 

   forall(i in Medicos, j in Dias){ 

     ctFolgasSemana: 

     sum(k in Blocos: k.dia == j) w[i][k] <= 3 * nDiasTrabalho[i][j]  ; 

   nDiasTrabalho[i][j] <= sum(k in Blocos: k.dia == j) w[i][k]; 

 }   

   forall(i in Medicos) 

     sum(j in Dias) nDiasTrabalho[i][j] <= 5;  

     

/******************************************************************** 

********************************************************************/  

  //limite de horas de trabalho semanais 

   

  forall(i in Medicos) 

    ctHorasTotais: 

  horasNormais[i] <= i.h_semana + horasExtra[i];  

   

  forall(i in Medicos) 

    horasNormais[i] <= i.h_semana;  

}   

execute {} 
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ANEXO IV – MODELO DE AFETAÇÃO MISTO (OPL) 

{string} Dias = ... ; 

 {string} Equipas = ...; 

  

 tuple medico { 

   key string nome; 

   int h_semana; 

   int su_semana; 

   float custo_hora; 

   string disp_su; 

   string equipa; 

 } 

  

 tuple bloco { 

   int indice; // 

   string designacao; 

   string tipo; //Urgencia ou Rotina 

   string dia; 

   string intervalo; //Manha, Tarde ou Noite 

   int duracao; 

   int DU; // 0-1 Dia útil  

   int NU; // 0-1 Noite útil 

   int DS; // 0-1 Dia fim de semana 

   int NS; // 0-1 Noite fim de Semana 

 }   

  

{medico} Medicos = ...; 

{bloco} Blocos = ...; 

 

//************************* PARÂMETROS ****************************** 

 

 int TotalMedicos = card(Medicos);  

 int TotalHoras = sum(b in Blocos) b.duracao; 

 float MediaHoras = round(TotalHoras/TotalMedicos); 

 range Horas = 1..12; 

 int DiasEquipa[Dias][Equipas] = ... ; 

 

 

dvar float horasTrabalho[Medicos]; 

dvar float+ horasDia[Medicos][Dias]; 

dvar float+ horasNormais[Medicos]; 

dvar float+ horasTransicao[Medicos]; 

dvar float+ horasExtra[Medicos]; 

dvar float+ horasUrgencia[Medicos]; 

dvar float+ cMedio[Medicos][Blocos]; 

dvar float+ cExato[Medicos][Blocos]; 

 

//******************** VARIÁVEIS DE DECISÃO ************************* 

 

dvar int w[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar int x[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar int z[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar int y[Medicos][Blocos] in 0..1; 

dvar int v[Medicos][Blocos][Horas] in 0..1; 

dvar int nDiasTrabalho[Medicos][Dias] in 0..1; 

dvar float+ UnderAvg[Medicos]; 

dvar float+ OverAvg[Medicos]; 
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dvar int cont[Medicos][Blocos] in 0..1; 

 

//********************** FUNÇÃO OBJETIVO *************************** 

 

minimize 

  sum(i in Medicos, k in Blocos) cExato[i][k]; 

 

//************************ RESTRIÇÕES ******************************* 

 

subject to{ 

   

  //tempo de trabalho por médico 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasTrabalho[i] == sum(j in Dias, k in Blocos : k.dia == j) (x[i][k] + 

y[i][k] + z[i][k]) * k.duracao; 

    

  forall(i in Medicos) 

    horasUrgencia[i] == sum(k in Blocos:k.tipo == "Urgência") w[i][k] * 

k.duracao;  

   

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    horasDia[i][j] == sum(k in Blocos : k.dia == j) w[i][k] * k.duracao; 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasNormais[i] == sum(k in Blocos) (x[i][k] * k.duracao) + sum(k in 

Blocos,a in 1..k.duracao) (v[i][k][a]*(a-1)) ; 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasTransicao[i] == sum(k in Blocos) (y[i][k] * k.duracao); 

   

  forall(i in Medicos) 

    horasExtra[i] == sum(k in Blocos) (z[i][k] * k.duracao) + sum(k in 

Blocos,a in 1..k.duracao) (v[i][k][a]*(k.duracao-(a-1))); 

   

 //Número de horas extra efetuadas no primeiro bloco em que ocorrem 

horas extra 

  

  forall(i in Medicos) 

    ctPrimeiraExtra: 

 sum(k in Blocos) (( (x[i][k] * k.duracao) + (y[i][k] * k.duracao)) - 

(sum(a in 1..k.duracao) (((k.duracao - a) + 1) * v[i][k][a]) ))  <= 

i.h_semana ; 

 

  //Custo médio para o Medico i no Bloco k em horário normal e suplementar 

(assumindo sempre uma primeira hora extra para todo k em horário extra) 

 

  forall(i in Medicos,k in Blocos) 

    cMedio[i][k] ==  ((i.custo_hora * x[i][k]) * ( k.DU + 1.25 * k.NU + 

1.25 * k.DS + 1.5 * k.NS) * k.duracao) 

         

        +sum(a in 1..k.duracao)((i.custo_hora * 

(v[i][k][a]*(a-1)) * ( k.DU + 1.25 * k.NU + 1.25 * k.DS + 1.5 * k.NS)) 

        +(i.custo_hora * (v[i][k][a]*(k.duracao-(a-1))) * 

((((1.125 + (k.duracao-(a-1)-1) * 1.25)/(k.duracao-(a-1)) * k.DU)) 

        +(((1.375 + (k.duracao-(a-1)-1) * 1.5)/(k.duracao-

(a-1))) * (k.NU + k.DS)) + (((1.675 + (k.duracao-(a-1)-1) * 

1.75)/(k.duracao-(a-1))) * k.NS)))) 

         

        +(i.custo_hora * z[i][k] * ((1.125 + (k.duracao-1) 

* 1.25)/k.duracao) * k.DU * k.duracao)  
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        +(i.custo_hora * z[i][k] * ((1.375 + (k.duracao-1) 

* 1.5)/k.duracao) * (k.NU + k.DS) * k.duracao) 

        +(i.custo_hora * z[i][k] * ((1.675 + (k.duracao-1) 

* 1.75)/k.duracao) * k.NS * k.duracao); 

         

  //Custo para o médico i no bloco k em horário normal e extra, tendo em 

conta períodos contínuos de trabalho em regime suplementar 

 

  forall(i in Medicos,k in Blocos) 

    cExato[i][k] == (i.custo_hora * x[i][k]) * ( k.DU + 1.25 * k.NU + 1.25 

* k.DS + 1.5 * k.NS) * k.duracao 

         

        +(i.custo_hora * (((z[i][k] - cont[i][k]) * (1.125 

+ (k.duracao-1) * 1.25)) + (cont[i][k] * (1.25 * k.duracao))) * k.DU) 

        +(i.custo_hora * (((z[i][k] - cont[i][k]) * (1.375 

+ (k.duracao-1) * 1.5)) + (cont[i][k] * (1.5 * k.duracao))) * (k.NU + 

k.DS)) 

        +(i.custo_hora * (((z[i][k] - cont[i][k]) * (1.675 

+ (k.duracao-1) * 1.75)) + (cont[i][k] * (1.75 * k.duracao))) * k.NS) 

         

        +sum(a in 1..k.duracao)((i.custo_hora * (v[i][k][a] 

* (a-1)) * ( k.DU + 1.25 * k.NU + 1.25 * k.DS + 1.5 * k.NS)) 

        +(i.custo_hora * (v[i][k][a] * ((1.125 + 

(k.duracao-(a-1)-1) * 1.25) * k.DU)) 

        +(i.custo_hora * (v[i][k][a] * (1.375 + (k.duracao-

(a-1)-1) * 1.5) * (k.NU + k.DS)))  

        +(i.custo_hora * (v[i][k][a] * (1.675 + (k.duracao-

(a-1)-1) * 1.75) * k.NS)))); 

   

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

 

  //Equidade na distribuição de horas de trabalho 

     

    forall(i in Medicos) 

      ctFair: 

      horasTrabalho[i] + UnderAvg[i] - OverAvg[i] == MediaHoras;  

       

    forall(i in Medicos) 

      ctfairunder: 

      UnderAvg[i] <= abs(i.h_semana - MediaHoras) + 6 * (1/(abs(i.h_semana 

- MediaHoras)+1)); 

  

 forall(i in Medicos) 

   ctfairover: 

      OverAvg[i] <= abs(i.h_semana - MediaHoras) + 6 * (1/(abs(i.h_semana - 

MediaHoras)+1)); 

  

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

  

  //atribuição de todos os blocos 

   

  forall(k in Blocos) 

   ctAtribBlocos: 

    sum(i in Medicos) 

      w[i][k] == 1;    

       

  forall(i in Medicos,k in Blocos) 

    x[i][k] + y[i][k] + z[i][k] == w[i][k];   
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  //Ordem entre os diferentes tipos de blocos  

  

  forall(i in Medicos, k in Blocos : k.indice >= 8, b in Blocos : 

ord(Blocos,b) > ord(Blocos,k)) 

    y[i][k] <= 1 - x[i][b];   

  

  forall(i in Medicos, k in Blocos: k.indice >= 8, b in Blocos : 

ord(Blocos,b) > ord(Blocos,k)) 

    z[i][k] <= 1 - y[i][b];  

  

 //Consistência na atribuição da primeira hora-extra no bloco de transição 

  forall(i in Medicos,k in Blocos: k.indice >= 7){ 

    sum(a in 1..k.duracao) v[i][k][a] == y[i][k]; 

  }     

 

    //Cada médico faz no máximo um bloco misto  

      

  forall(i in Medicos) 

    sum(k in Blocos) y[i][k] <= 1; 

    

  //Determinar se um bloco k efetuado pelo médico i em horário suplementar 

é precedido de outro bloco no mesmo regime 

   

   forall(i in Medicos,k in Blocos: k.indice >= 8) 

     ctExtraContinuo: 

       z[i][k] + sum(b in Blocos: b.indice == k.indice - 1) ( y[i][b] + 

z[i][b]) <= 1 + cont[i][k] ; 

          

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

       

  //Optimização (eliminação de restrições) 

    

   forall(i in Medicos) 

    sum(k in Blocos: k.indice <= 8 ) z[i][k] == 0 ; 

   

  forall(i in Medicos){ 

    sum(k in Blocos: k.indice <= 8) y[i][k] == 0; 

 sum(k in Blocos: k.indice <= 8,a in 1..k.duracao) v[i][k][a] == 0;  

 }  

    

/******************************************************************** 

********************************************************************/ 

  //Evitar sobreposição de blocos 

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    ctBlocosManha: 

   sum(k in Blocos : k.dia == j && k.intervalo =="Manhã") 

   w[i][k] <= 1; 

    

  forall(i in Medicos, j in Dias) 

    ctBlocosTarde: 

   sum( k in Blocos : k.dia == j && k.intervalo =="Tarde")  

   w[i][k] <= 1; 

 

  forall(i in Medicos, j in Dias ) 

    ctBlocosNoite: 

   sum(k  in Blocos :k.dia == j && k.intervalo =="Noite")  

   w[i][k] <= 1; 

          

/******************************************************************** 
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********************************************************************/   

   

  //dispensa Total de SU 

  forall(i in Medicos : i.disp_su == "Total") 

    ctDispTotalSu: 

    sum(j in Dias,k in Blocos :k.dia == j && k.tipo == "Urgência") 

   w[i][k] == 0; 

    

  //dispensa Noturna de SU 

  forall(i in Medicos : i.disp_su == "Nocturno") 

    ctDispNoturnaSu: 

    sum(j in Dias,k in Blocos : k.dia == j && k.intervalo == "Noite" && 

k.tipo == "Urgência") 

   w[i][k] == 0; 

    

  //folga depois de trabalhar noite em SU  

  forall(i in Medicos,j in Dias,k in Blocos : k.dia == j && k.tipo == 

"Urgência" && k.intervalo == "Noite" && k.dia != "Domingo" ,l in Blocos : 

l.dia == next(Dias,k.dia)) 

    ctFolgaNoite: 

   w[i][l] <= 1 - w[i][k]; 

    

  //Medicos da mesma equipa fazem SU no mesmo dia 

  forall(j in Dias) 

    ctEquipaDia: 

    sum( e in Equipas: DiasEquipa[j][e] == 0 ,i in Medicos : i.equipa == e 

, k in Blocos : k.dia == j && k.tipo == "Urgência") w[i][k] == 0 ;  

   

  //limite de 12 horas diárias de trabalho para médicos que não façam 

urgência 

  forall(j in Dias,i in Medicos: DiasEquipa[j][i.equipa] == 0) 

    ctHorasDia: 

    sum(k in Blocos: k.dia == j) 

      w[i][k] * k.duracao <= 12; 

      

  //duas folgas por semana    

   forall(i in Medicos, j in Dias){ 

     ctFolgasSemana: 

     sum(k in Blocos: k.dia == j) w[i][k] <= 3 * nDiasTrabalho[i][j] ; 

   nDiasTrabalho[i][j] <= sum(k in Blocos: k.dia == j) w[i][k] ; 

 }   

 forall(i in Medicos) 

     sum(j in Dias) nDiasTrabalho[i][j] <= 5;        

     

/******************************************************************** 

********************************************************************/  

  //limite de horas de trabalho semanais 

   

  forall(i in Medicos){ 

    ctHorasTotais: 

  horasNormais[i] <= i.h_semana; 

}   

/******************************************************************** 

********************************************************************/       

}  

execute {} 
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ANEXO V – FICHEIRO DE DADOS 

Nome Carga semana SU_semana custo/hora disp_SU Equipa

Médico 1 40 24 17,42 C'

Médico 2 39 12 32,68 D'

Médico 3 40 18 26,24 A'

Médico 4 40 12 10,59 D

Médico 5 40 24 17,42 C

Médico 6 40 12 10,59 D

Médico 7 35 12 14,77 Nocturno B'

Médico 8 40 18 16,44 C'

Médico 9 40 12 10,59 B'

Médico 10 40 24 17,42 C

Médico 11 40 18 15,84 C

Médico 12 35 17,83 Total

Médico 13 40 24 17,42 B

Médico 14 40 12 11,18 C'

Médico 15 40 24 17,42 D

Médico 16 35 31,75 Total

Médico 17 40 24 17,42 A

Médico 18 42 12 24,9 C

Médico 19 35 12 29,88 Nocturno A

Médico 20 42 12 22,57 B'

Médico 21 40 18 15,68 A'

Médico 22 40 24 17,42 B

Médico 23 40 12 10,59 B'

Médico 24 40 18 15,84 D

Médico 25 20 9 15,84 B

Médico 26 40 18 15,84 B'

Médico 27 40 18 15,84 A  

 

Dias

A A' B B' C C' D D'

Segunda 0 1 0 0 0 0 0 0

Terça 0 0 0 1 0 0 0 0

Quarta 0 0 0 0 0 1 0 0

Quinta 0 0 0 0 0 0 1 0

Sexta 0 0 0 0 0 0 0 1

Sábado 1 0 0 0 0 0 0 0

Domingo 0 0 1 0 0 0 0 0

Equipas
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Índice Designação Tipo Dia Intervalo Duracao DU NU DS NS

1 Urgencia Geral Urgência Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Urgencia Obstetrícia Urgência Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Bloco Ortopedia Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Bloco Geral Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Bloco Urologia Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Bloco Geral1 Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Bloco Otorrino Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Endoscopia Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Consulta Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Ambulatorio OFT Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Ambulatorio Ortopedia Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

1 Dor Cronica Rotina Segunda Manhã 6 1 0 0 0

2 Urgencia Geral Urgência Segunda Tarde 6 1 0 0 0

2 Urgencia Obstetrícia Urgência Segunda Tarde 6 1 0 0 0

2 Bloco Ortopedia Rotina Segunda Tarde 6 1 0 0 0

2 Bloco Geral Rotina Segunda Tarde 6 1 0 0 0

2 Bloco Geral1 Rotina Segunda Tarde 6 1 0 0 0

2 Endoscopia Rotina Segunda Tarde 6 1 0 0 0

2 Consulta Rotina Segunda Tarde 6 1 0 0 0

2 Ambulatorio Consulta Rotina Segunda Tarde 4 1 0 0 0

3 Urgencia Geral Urgência Segunda Noite 12 0 1 0 0

3 Urgencia Obstetrícia Urgência Segunda Noite 12 0 1 0 0

4 Urgencia Geral Urgência Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Urgencia Obstetrícia Urgência Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Bloco Ortopedia Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Bloco Geral Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Bloco Geral1 Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Bloco Ginecologia Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Bloco Vascular Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Endoscopia Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 CPRE Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Consulta Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Ambulatorio Ginecologia Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Dor cronica Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

4 Reunião Rotina Terça Manhã 6 1 0 0 0

5 Urgencia Geral Urgência Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Urgencia Obstetrícia Urgência Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Bloco Ortopedia Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Bloco Geral Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Bloco Geral1 Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Bloco Otorrino Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Bloco Otorrino1 Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Ecoendo Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Consulta Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0

5 Ambulatorio Geral Rotina Terça Tarde 6 1 0 0 0
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