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O QUE OCUPA OS MÉDICOS DE FAMÍLIA EM PORTUGAL? ESTUDO MULTICÊNTRICO 

DE CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO PARA ALÉM DA CONSULTA 

 

RESUMO 

Introdução As tarefas que os médicos de família (MF) realizam para além da consulta 

melhoram a acessibilidade e continuidade dos cuidados e são necessárias à qualidade 

organizacional e ao desenvolvimento da Medicina Geral e Familiar (MGF). Apesar disso 

e de ocuparem tempo considerável carecem de estudo e reconhecimento.  

Objectivos Quantificar o tempo despendido por MF com tarefas para além da 

consulta; avaliar a satisfação profissional; analisar associações entre: tempo 

despendido com tarefas e factores demográficos/profissionais dos MF; número de 

tarefas diferentes realizadas e factores demográficos/profissionais dos MF; tempo 

despendido com tarefas e satisfação profissional. 

Metodologia Estudo transversal, analítico e multicêntrico sobre amostra de 

conveniência dos MF que em 2012 em Portugal acolheram alunos de Medicina dos 2 

últimos anos ou orientaram internos do 1º ano de MGF. Os dados colhidos pelos 

alunos/internos foram anonimizados e codificados informaticamente e tratados em 

software STATA 10.1. Descreveram-se as variáveis pelas frequências, médias/medianas 

e desvio padrão, se aplicável. Compararam-se médias entre 2 amostras independentes 

pelo teste t e para mais de 2 com a ANOVA. Construiu-se um modelo de regressão 

hierárquico para estudar a associação entre 2 variáveis contínuas. 

Resultados Participaram 155 MF que despenderam uma média diária de 2h:20m em 

tarefas para além da consulta. Metade deste tempo foi despendido com tarefas 

directamente relacionadas com pacientes como: receitas crónicas, comunicação com 

outros profissionais (clínicos ou administrativos) sobre pacientes e avaliação não 

presencial de exames complementares de diagnóstico, entre outras. A outra metade 

foi despendida com tarefas como ensino/formação de internos, reuniões e gestão, 

entre outras. MF com listas maiores despendem menos tempo com tarefas. MF mais 

velhos e com listas maiores tendem a realizar menos tarefas diferentes. A satisfação 

profissional média dos MF foi 3,5 (de 1 a 5), não se associando com o tempo 

despendido com tarefas para além da consulta. 

Discussão Apesar da amostra não aleatória e de dimensão inferior ao desejável, este 

estudo inclui participantes de todo o país e, dos já publicados, o que tem maior 

amostra. Os 155 MF participantes têm semelhanças com os que trabalham em 

Portugal em termos de idade e local de trabalho. São limitações do estudo a inclusão 
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apenas de MF envolvidos no ensino/formação (comprometendo a representatividade 

amostral) e a colheita de dados por múltiplos observadores (introduzindo um viés 

interobservador). O tempo despendido com tarefas para além da consulta representa 

1/3 do tempo de trabalho observado (semelhante ao verificado noutros estudos) e 

divide-se equitativamente por tarefas relacionadas com pacientes (associadas à 

continuidade, acessibilidade e coordenação de cuidados) e por tarefas sem relação 

com pacientes específicos (relacionadas com o desenvolvimento de MGF e com a 

gestão organizacional). MF com listas maiores despendem menos tempo com tarefas 

para além da consulta. MF mais velhos e com listas maiores realizam menos tarefas 

diferentes. É necessário estudar o impacto do aumento das listas de utentes e do 

envelhecimento dos MF na realização de tarefas que asseguram características 

basilares da MGF. 
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INTRODUÇÃO 

O conteúdo funcional da Medicina Geral e Familiar (MGF) tem variado desde o seu 

aparecimento em Portugal há cerca de 30 anos. Novas necessidades dos pacientes 

foram incorporadas, novas prioridades e opções foram estabelecidas pelo Sistema 

Nacional de Saúde, novas realidades surgiram (como o envelhecimento populacional, a 

complexificação dos cuidados, o pagamento por desempenho ou o número crescente 

de estudantes de Medicina e de internos de MGF em formação) e novas tecnologias 

ficaram disponíveis. Deste modo, as tarefas que competem aos médicos de família 

(MF) estendem-se, cada vez mais, muito para além consulta. São exemplos dessas 

tarefas:  

 registos clínicos a posteriori 

 referenciações 

 renovação de medicação crónica 

 avaliação e comunicação de resultados de exames complementares de 

diagnóstico 

 contactos com pacientes e seus cuidadores por telefone ou por e-mail 

(recomendados, quer internacionalmente,1,2,3,4 quer na MGF portuguesa)5 

 articulação com outros profissionais 

 recolha e análise de indicadores 

 organização do serviço 

 ensino médico e formação de internos de MGF  

 investigação.6,7 

Muitas destas tarefas optimizam o tempo de consulta face-a-face, ampliam a 

acessibilidade e continuidade de cuidados, correspondem muitas vezes a coordenação 

de cuidados (uma função core da MGF)8,9 e são também a base do desenvolvimento da 

MGF como disciplina académica e científica. Existem também tarefas que consistem 

em suprir insuficiências do sistema (como as falhas informáticas e a reposição de 

material diverso) e outras que correspondem a uma excessiva burocratização do 

trabalho dos MF (como alguns registos clínicos ou o preenchimento de atestados e 

declarações com nula relevância clínica). 

O interesse pela caracterização do trabalho dos MF para além da consulta prende-se 

com: i) a dificuldade em registar parte destas tarefas (perturbando a continuidade dos 

cuidados e levantando problemas médico-legais); ii) a invisibilidade deste trabalho 

(pondo em risco a existência de tempo protegido e de motivação para a sua 

realização); iii) e o risco de sobrecarga de trabalho burocrático. 
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Em Portugal foi publicado em 2011 o primeiro e até à data único estudo sobre o tipo e 

quantidade de tarefas que os MF desempenham para além da consulta.10 Nesse 

estudo as tarefas para além da consulta ocuparam uma média de 2 horas do trabalho 

diário dos MF da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (correspondendo a 23% da 

sua carga de trabalho diária). No entanto, este estudo decorreu sobre uma amostra 

pequena, num mesmo concelho e a colheita de dados foi feita em tempo real pelos 

próprios médicos participantes, possibilitando a quantificação do tempo total 

despendido mas não com cada tipo de tarefas.  

Na literatura internacional, encontraram-se sete estudos norte-americanos, realizados 

a partir de 2005, sobre as tarefas além da consulta de médicos de cuidados 

primários.11,12,13,14,15,16,17 Apesar de as diferenças de contexto não permitirem 

extrapolar estes resultados para a MGF portuguesa, salienta-se que todos os estudos 

revelaram que estas tarefas constituem uma parte significativa do trabalho médico.  

Assim, os objectivos do estudo são: 

 quantificar o tempo despendido pelos MF portugueses com consultas e com tarefas 

para além da consulta; 

 quantificar o tempo despendido com cada uma das tarefas para além da consulta, 

com a realização de mais que uma tarefa em simultâneo e com o total de tarefas; 

 determinar o número de consultas e de contactos não presenciais registados 

administrativamente nos dias do estudo; 

 determinar o tipo de tarefas para além da consulta realizadas e não associadas a 

registos administrativos, assim como o tempo com elas despendido; 

 avaliar a satisfação com o trabalho dos MF participantes; 

 analisar factores demográficos e profissionais associados ao tempo despendido com 

tarefas para além da consulta, à quantidade destas tarefas realizada, à proporção 

de tempo despendido a realizar mais que uma tarefa em simultâneo e a realizar 

tarefas que não estão relacionadas com nenhum registo administrativo 

 analisar a associação entre o tempo despendido com tarefas e a satisfação 

profissional 
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MÉTODOS 

Realizou-se um estudo transversal com componente analítico durante o ano de 2012. 

O estudo foi multicêntrico decorrendo sobre os MF que trabalhavam em Unidades de 

Saúde Familiar (USF) e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 

portugueses (foi critério de exclusão ter uma lista de dimensão inferior a 1.000 

utentes) e recorrendo para a colheita de dados a observadores externos: estudantes 

de Medicina e a Internos de MGF. 

Obteve-se uma amostra de conveniência inicialmente constituída por todos os MF que 

no primeiro semestre de 2012 acolheram os alunos dos dois últimos anos do mestrado 

integrado de Medicina que aceitaram colaborar na colheita de dados. Dado tratar-se 

de uma amostragem não aleatória, maximizou-se a dimensão da amostra para 620 

(número total de alunos dos dois últimos anos do mestrado integrado de Medicina que 

as oito faculdades de Medicina do país estimaram que no primeiro semestre de 2012 

fariam estágio em Centros de Saúde). Não se encontraram estudos publicados com 

referência à taxa de recrutamento de colaboradores entre estudantes de Medicina. 

Tendo a taxa inicial de recrutamento de colaboradores sido inferior à esperada, em 

Junho de 2012 os investigadores decidiram prolongar o período de recolha de dados 

até 31 de Dezembro de 2012 e estender o recrutamento de colaboradores / 

participantes aos internos do primeiro ano da formação específica em MGF e seus 

orientadores de formação. 

Os observadores externos colheram os dados sobre as tarefas que os MF realizam fora 

da consulta e o tempo nelas despendido recorrendo à técnica de tempo-e-

movimento.18,19 Os investigadores elaboraram uma grelha a partir dos estudos 

congéneres realizados nos EUA11,12 e adaptada à realidade portuguesa a partir do 

estudo exploratório realizado em Portugal em 2010.10 Nesta grelha foi registada, em 

tempo real, a hora de início e de fim de cada tarefa, usando relógio digital com 

aproximação ao minuto. No caso da realização de duas ou mais tarefas 

simultaneamente, eram ambas registadas (incluindo hora de início e de fim de cada 

um). O número de consultas e de contactos não presenciais, assim como grau de 

tipicidade de cada dia e a caracterização demográfica e profissional dos MF 

participantes eram registados numa folha de colheita de dados também elaborada 

pelos investigadores.  

Os departamentos de MGF das oito faculdades de Medicina portuguesas e as 

coordenações de internato de MGF foram contactados no sentido de colaborarem no 

projecto, sendo acordada a abordagem necessária ao recrutamento dos alunos ou 

internos e à explicação da metodologia. Foi ainda solicitada às faculdades colaborantes 

a listagem dos MF designados como tutores dos seus alunos. O convite de participação 
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a cada MF designado para orientar os alunos e internos colaboradores da colheita de 

dados foi feito por telefone e/ou por correio electrónico por um dos investigadores ou 

pelos próprios colaboradores. Aos que mostraram disponibilidade em participar foi 

disponibilizado o protocolo do estudo e, após confirmação da participação, pedida a 

assinatura de um modelo de consentimento informado. 

Para a colheita dos dados, cada MF escolheu, em conjunto com o aluno ou interno, 2 

dias úteis de trabalho, preferencial mas não obrigatoriamente consecutivos, de modo 

a, sempre que possível, evitar incluir duas vezes o mesmo dia da semana e incluir, 

idealmente, um mínimo de 14 horas totais de trabalho na unidade de saúde. 

Se uma parte do período de trabalho não foi assistido ou registado pelo aluno / 

interno, foi codificado como “perda”. Dados com períodos de perda iguais ou 

superiores a metade do tempo total de observação foram excluídos. Se não foi 

observado todo um período de trabalho (uma manhã ou tarde), esse período não foi 

considerado como parte do dia em estudo. De acordo com a localização da escola 

médica, os dados colhidos pelos alunos e internos foram devolvidos aos investigadores 

por correio convencional ou entregues nas respectivas escolas, onde foram 

posteriormente recolhidos pelos investigadores. No caso de atraso do envio de dados, 

foram efectuados contactos por e-mail (num mínimo de 3 se não houvesse qualquer 

resposta) e disponibilizados meios alternativos de entrega dos dados. Perante dados 

entregues com faltas de dados colmatáveis (por exemplo: dados demográficos ou 

profissionais, contagens de contactos, questionário de satisfação, etc.) foram 

contactados o aluno ou interno que os colhera ou o MF participante para os 

completar. 

As variáveis relativas a tempo despendido foram contabilizadas em minutos, sendo o 

tempo com consultas estimado indirectamente e o tempo com tarefas e o tempo 

pessoal contabilizadas pelo observador. As diferentes tarefas para além da consulta 

realizadas foram classificadas pelo observador usando taxonomia desenvolvida pelos 

investigadores (anexo I) ou – em caso de dúvida - descritas e posteriormente 

classificadas pelos investigadores. O número de consultas presenciais e de contactos 

não presenciais registados administrativamente em cada dia do estudo foram 

indicadas pelo MF após consulta da aplicação informática usada. O grau de tipicidade 

do dia foi avaliado pelo MF observado usando uma escala de Likert onde 1 será um dia 

totalmente atípico e 5 um dia totalmente típico. A satisfação com o trabalho dos MF 

participantes foi medida pelo “Questionário de satisfação no trabalho do Pentágono 

da Qualidade”, de autopreenchimento, da autoria de André Biscaia, com a respectiva 

permissão).20,21 
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 Os dados colhidos por cada observador externo foram anonimizados, codificados e 

tratados pelos investigadores em suporte informático (Microsoft Excel®), e 

posteriormente tratados usando software STATA 10.1. As diferentes variáveis foram 

descritas através das suas frequências, médias ou medianas, intervalos de confiança e 

desvio padrão, sempre que aplicável. A comparação de médias entre duas amostras 

independentes efectuou-se através do teste t de Student e para mais de duas utilizou-

se a ANOVA. Construiu-se um modelo de regressão hierárquico para estudar a 

associação entre duas variáveis contínuas tendo em conta o momento da recolha. 

O plano de minimização de vieses incluiu: realização de sessões de divulgação e 

esclarecimento para alunos de Medicina e internos colaboradores na colheita de 

dados; distribuição de um guião para uniformização de procedimentos e de 

classificações; disponibilização de contactos personalizados (e-mail e telefone) para 

esclarecimento de dúvidas em tempo real quer aos alunos/internos colaboradores, 

quer aos MF participantes; realização da colheita de dados durante dois dias 

sensivelmente a meio do estágio do aluno para que a sua presença como observador 

externo possa ser diluída no seu estatuto de aluno minimizando o “efeito Hawthorne”; 

tratamento dos dados colhidos, incluindo classificação/categorização das tarefas feito 

em separado por dois dos investigadores para cada conjunto de dados, após prévia 

harmonização de procedimentos nas situações previsíveis e consenso póstumo no caso 

de situações imprevistas; exclusão de todas as tarefas relacionadas com pacientes em 

relação a cujos registos houvesse dúvida sobre se haviam sido realizadas dentro ou 

fora da consulta; considerada a duração de 1 minuto para as tarefas que se iniciassem 

e terminassem no mesmo minuto; considerada a duração de 1 minuto para as tarefas 

cuja duração não fosse possível apurar (geralmente por não indicação da hora de fim); 

para as tarefas de diferentes categorias que surgissem agrupadas num mesmo 

intervalo de tempo considerada uma divisão em partes iguais do tempo despendido; 

eliminação de todo o conjunto de dados quando fossem reportadas pelo aluno/interno 

colaborador perdas de dados iguais ou superiores a 50% do tempo observado. 

Não foram colhidos quaisquer dados sobre pacientes e nos dias do estudo os alunos e 

internos observadores só assistiram às consultas a que assistiriam no contexto do seu 

estágio. Os alunos colaboradores foram abordados a partir dos responsáveis de cada 

escola médica, pedindo-se a sua colaboração voluntária para a colheita de dados. Os 

internos colaboradores foram abordados no mesmo sentido através das coordenações 

de internato regionais. Aos MF convidados a participar foi garantida a total 

confidencialidade dos dados pessoais a colher, o tratamento dos mesmos de forma 

anonimizada e a não divulgação de quaisquer resultados individuais ou por unidade de 

saúde, sendo-lhes ainda pedido o respectivo consentimento informado. 
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RESULTADOS 

Aceitaram cooperar no recrutamento de colaboradores todas coordenações de 

internato e congéneres das regiões autónomas e 7 das 8 faculdades de Medicina 

portuguesas. Foram convidados um total de 1.321 potenciais colaboradores: 890 de 

alunos dos dois últimos anos do curso de Medicina e 431 internos de MGF. Aceitaram 

inicialmente colaborar 197 alunos e 23 internos do primeiro ano de MGF, sendo 

recebidos pelos investigadores os dados colhidos por 135 alunos e por 18 internos, 

correspondendo a uma taxa de recrutamento/resposta de 11,6% (15,2% para alunos e 

4,2% para internos). Os 153 colaboradores finais do estudo colheram dados relativos 

ao trabalho de 155 MF (visto que 2 internos colheram dados de 2 MF cada um). Os 

dados relativos ao recrutamento de alunos e internos colaboradores são indicados no 

quadro I. 

Quadro I. Recrutamento de alunos e internos como colaboradores do estudo. 

alunos   n   

     convidados 
 

890   

     disponíveis 
 

197   

     dados entregues 
 

141   

     dados incluídos* 
 

135   

  
  

  

internos   n   

     convidados 
 

431   

     disponíveis 
 

23   

     dados entregues 
 

18   

     dados incluídos** 
 

20   

  
  

  

total colaboradores com dados incluídos 153 
* excluídos 6 conjuntos de dados 

** 2 internos colheram 2 conjuntos de dados cada um 

 

No quadro II estão representadas as escolas ou coordenações de internato de origem 

dos alunos e internos colaboradores na colheita de dados. Verifica-se que a Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (FCM) e o Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS) foram as escolas com mais 

colaboradores recrutados (correspondendo a 32,7 e 22,9% do total de colaboradores, 

respectivamente) e também aquelas em que a taxa de recrutamento foi mais elevada 

(colaborando 31,9 e 26,1% dos alunos convidados, respectivamente). Destacam-se 

ainda as taxas de recrutamento da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do 

Minho (ECS) (19,1%) e do Mestrado Integrado de Medicina da Universidade do Algarve 
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(UAlg) (14,6%), embora, por terem menos alunos, acabassem por contribuir com 

menor proporção de colaboradores. 

Quadro II. Escolas e coordenações de origem dos alunos e internos colaboradores e 

taxa de recrutamento. 

                

  Escola colaboradores 
% do total 

colaboradores 
  convidados % recrutada   

  ECS 14 9,1  84 19,1   

  FCM 50 32,7  157 31,9   

  FMUC 9 5,9  165 4,2   

  FMUL 17 11,1  254 6,3   

  ICBAS 35 22,9  134 26,1   

  UALG 6 3,9  41 14,6   

  UBI 4 2,6  55 7,3   

  I Açores 0 0  15 0   

  I Madeira 1 0,7  10 10,0   

  I Z Centro 0 0  75 0,0   

  IZ Norte 7 4,6  180 3,9   

  IZ Sul 10 6,5   151 1,3   

  total 153 100 
 

1.321 
 

  
                

ECS: Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho; FCM: Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa; FMUC: Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; UBI: 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior; FMUL: Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa; ICBAS: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto; 

UALG: Mestrado Integrado de Medicina da Universidade do Algarve; I Açores: Internato Médico de 

Medicina Geral e Familiar Açores; I Madeira: Internato Médico de Medicina Geral e Familiar Madeira; I Z 

Centro: Internato Médico de Medicina Geral e Familiar Zona Centro; I Z Norte: Internato Médico de 

Medicina Geral e Familiar Zona Norte; I Z Sul: Internato Médico Zona Sul. 

 

Foram convidados a participar permitindo a observação da sua consulta 217 MF, sendo 

6 destes identificados por duas vezes como tutores de alunos diferentes (e sendo 

excluída a segunda participação). Dos 217 MF convidados a participar, 10 (4,6%) 

recusaram-no e 6 foram observados mas os respectivos dados excluídos: 2 por serem 

internos à data da colheita dos dados, 2 por terem listas inferiores a 1.000 utentes e 2 

por o aluno colaborador não ter colhido dados durante mais de metade do tempo de 

trabalho observado. Não foram recebidos os dados relativos ao trabalho de 46 MF, 

sendo 4 destes por desistência expressa do aluno/interno colaborador, 1 devido a 

doença do MF a observar, 1 por o aluno não ter um MF tutor fixo, 1 por extravio dos 

dados já colhidos e 39 por motivo que não foi possível determinar devido a falta de 
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resposta do aluno/interno colaborador. Os dados relativos ao recrutamento de MF 

participantes são indicados no quadro III. 

Quadro III. Recrutamento de médicos de família como participantes no estudo. 

          

  médicos participantes n  %   

       convidados 217 
 

  

       recusaram 10 4,6   

       excluídos 6 1,1   

            tutores não especialistas 2 
 

  

            listas < 1.000 2 
 

  

            perdas dados > 50% 2 
 

  

       não entregues 46 21,2   

            desistência interno/aluno 4 
 

  

            doença tutor a observar 1 
 

  

            sem tutor fixo 1 
 

  

            extravio dados colhidos 1 
 

  

            causa desconhecida 39 
 

  

       dados entregues 155 71,4   
          

 

 

Eram do sexo feminino 70,3% (109) dos 155 MF participantes. A mediana de idade era 

54,0 anos, a mediana de anos de serviço como MF era de 24,5 anos e as respectivas 

listas tinham uma média de 1771,4 utentes (quadro IV). Não foi possível apurar a idade 

nem os anos de serviço como MF de 5 participantes, nem a dimensão da lista de 4 

participantes. 

Quadro IV. Características demográficas e profissionais dos médicos de família 

participantes. 

                  

   n média mediana mínimo máximo DP   

  Idade 150 48,8 54,0 26 62 10,18   

  Anos como MF 150 19,0 24,5 1 32 10,66   

  Dimensão da lista 151 1771,4 1773,0 1090 2300 189,90   
                  

DP: desvio-padrão; MF: médico de família 

 

A ARS Lisboa e Vale do Tejo e a ARS Norte contribuíram no seu conjunto com 77,4% 

(120) dos MF participantes (quadro V e Figura 1). Na sua maioria, os MF participantes 
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trabalhavam em USF (73,6%, vs 26,5% em UCSP), eram funcionários públicos (85,8% vs 

8,4% com contrato individual de trabalho) e tinham um horário de 42 horas semanais 

(53,6% vs 30,3% com horário de 35 horas e 11,0% com horário de 40 horas). Estas 

características profissionais estão descritas no quadro V. 

Quadro V. Características profissionais dos médicos de família participantes (n = 155). 

            

  
 

n %     

  ARS/RA 

   
  

       Lisboa e Vale do Tejo 60 38,7 

 
  

       Norte 60 38,7 

 
  

       Centro 14 9,0 

 
  

       Alentejo 13 8,4 

 
  

       Algarve 7 4,5 

 
  

       Madeira 1 0,6 

 
  

     
 

  

  Unidade   

 
  

       USF 114 73,6 

 
  

       UCSP 41 26,4 

 
  

     
 

  

  Contrato 

   
  

       CTFP 133 85,8 
 

  

       CIT 13 8,4 

 
  

       desconhecido 9 5,8 

 
  

   
   

  

  Horário semanal 

   
  

       42 horas 83 53,6 
 

  

       40 horas 47 30,3 
 

  

       35 horas 17 11,0 
 

  

       outros 2 1,3 
 

  

       desconhecido 6 3,9 
 

  
            

ARS: Administração Regional de Saúde; RA: Região Autónoma; USF: Unidade de Saúde Familiar; UCSP: 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados; CTFP: contrato de trabalho em funções públicas; CIT: 

contrato individual de trabalho. 



O QUE OCUPA OS MÉDICOS DE FAMÍLIA EM PORTUGAL? 
Relatório de investigação 2013 (versão curta) 

 
 

Mónica Granja, Carla Ponte, Luís Filipe Cavadas 12 

 

Figura 1. Distribuição do número de médicos de família participantes por 

Administração Regional de Saúde / Região Autónoma onde trabalham. 

 

Participaram MF de Centros de Saúde de 14 dos 18 distritos do continente e de 1 das 2 

regiões autónomas, sendo os distritos mais representados Porto, Lisboa, Setúbal, 

Braga e Coimbra (quadro VI). 
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Quadro VI. Local de trabalho dos médicos de família participantes, por distritos de 

Portugal continental e por região autónoma. 

        

  distritos n   

  Porto 47   

  Lisboa 34   

  Setúbal 15   

  Braga 13   

  Coimbra 10   

  Santarém 9   

  Beja 7   

  Faro 7   

  Guarda 3   

  Leiria 3   

  Portalegre 3   

  Évora 2   

  Castelo Branco 1   

  Região Autónoma Madeira 1   

  Viana 0   

  Vila Real 0   

  Bragança 0   

  Aveiro 0   

  Viseu 0   

  Região Autónoma Açores 0   

       total 155   
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Figura 2. Distribuição do número de médicos de família participantes por distrito / 

Região Autónoma onde trabalham. 

 

Foram registadas as actividades de um total de 310 dias de trabalho (2 dias por cada 

MF participante). Os 2 dias estudados de cada MF foram dias de semana sucessivos em 

68,4% dos casos e diferentes não sucessivos em 23,2% (quadro VII). Quanto à sua 

tipicidade, numa escala de 1 a 5 a mediana de pontuação pelos MF participantes foi de 

4 (n = 293 dias, 1º quartil = 1 e 3º quartil = 5).  

Quadro VII. Relação entre os dois dias da semana em que cada médico de família 

participou no estudo (n = 155). 

            

  
 

n %     

  Dias da semana 
   

  

       sucessivos 106 68,4 
 

  

       diferentes não sucessivos 36 23,2 
 

  

       mesmos 11 7,1 
 

  

       desconhecidos 2 1,3 
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Em média, o dia de trabalho (tempo entre a hora de entrada e a de saída da unidade 

de saúde) de cada MF participante foi superior a 8 horas, sendo que em 5 dias do 

estudo só foi observado 1 de 2 períodos de trabalho). No dia de trabalho dos MF foram 

observados uma média de 430,1 minutos de trabalho efectivo, compreendendo 278,2 

minutos de tempo exclusivamente dedicado a consultas presenciais (sendo 

descontadas interrupções das consultas para outras actividades) e 143,6 minutos a 

realizar tarefas para além da consulta (quadro VIII). Em média, cada MF realizou 

diariamente 19,1 consultas presenciais (mínimo de 2 e máximo de 65), a cerca de 15,9 

minutos por consulta [excluídos do cálculo do tempo por consulta os dias com mais de 

30 minutos de perdas de dados (n = 21) ou sem registo do número de contactos 

presenciais (n = 46)]. 

Quadro VIII. Tempo despendido (em minutos) nas diferentes atividades diárias dos 

médicos de família (n = 310). 

                

  Actividade média IC 95% mínimo máximo DP   

  Tarefas para além consulta 143,6 135,2 a 152,0 17 469 75,58   

       relacionadas com pacientes 73,0 68,0 a 77,9 1 243 44,59   

       não relacionadas com pacientes 74,3 67,2 a 81,3 0 364 63,37   

  Consulta 278,2 267,1 a 289,4 47 622 100,25   

       tempo por consulta* (n = 243)** 15,9 15,2 a 16,7 3,7 47,9 6,08   

  Domicílios/outras saídas em serviço 8,3 5,5 a 11,1 0 132 25,24   
                

  Tempo de trabalho efectivo diário*** 430,1 416,5 a 443,7 124 722 122,22   
   

 
      

  Tempo pessoal 57,6 52,3 a 62,9 0 289 47,38   
                

IC: intervalo de confiança; DP: desvio-padrão 

* Tempo descontando interrupções da consulta para outras actividades 

** Excluídos do cálculo dias com mais de 30 minutos de perdas de dados ou sem registo do número de 

contactos presenciais 

*** Trabalho efectivo diário = tarefas para além da consulta + consulta + domicílios / outras saídas em 

serviço 

 

Foram despendidos com domicílios e outras saídas em serviço uma média de 8,3 

minutos por dia e por MF; no entanto, se considerarmos apenas os 40 dias (12,9%) do 

estudo em que foram observadas saídas para domicílios ou outros serviços, o tempo 

médio despendido sobe para 64,4 minutos por dia. 

Verificou-se uma média diária de 57,6 minutos despendidos com actividades pessoais 

(alimentação, higiene, telefonemas pessoais, etc.), tendo sido diariamente perdida a 

observação de uma média de 11,0 minutos (quadro VIII). 
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Em termos percentuais, a realização de tarefas para além da consulta, correspondeu a 

33,4% do tempo de trabalho efectivo observado (quadro IX). 

Quadro IX. Distribuição em termos percentuais das diferentes actividades do dia de 

trabalho. 

    
média 

% dia de 
trabalho* 

% trabalho 
efectivo 
diário**   

  Dia de trabalho* 498,7 
  

  
  

    
  

       Tempo pessoal 57,6 11,6 
 

  

       Perdas 11,0 2,2 
 

  

       Trabalho efectivo diário 430,1 86,2 
 

  

           Consulta 278,2 
 

64,7   

           Tarefas para além da consulta 143,6 
 

33,4   

           Domicílios/outras saídas em serviço 8,3 
 

1,9   
            

* Dia de trabalho = tempo entre a entrada e a saída da unidade de saúde 

** Trabalho efectivo diário = tarefas para além da consulta + consulta + domicílios / outras saídas em 

serviço 

 

Nos 143,6 minutos diariamente despendidos com tarefas para além da consulta foram 

realizadas uma média diária de 10,8 (± 3,40) diferentes tarefas para além da consulta 

(mínimo 2, máximo 24). A realização em simultâneo de mais que uma tarefa para além 

da consulta foi observada em média durante 3,7 minutos por dia, o que representa 

2,6% do tempo total despendido com as tarefas para além da consulta; se 

considerados apenas os 108 (34,8%) dias em que houve registos da realização em 

simultâneo de diferentes tarefas, ela ocorreu em média durante 10,5 minutos. Não foi 

possível contabilizar o tempo de realização em simultâneo de consultas e tarefas para 

além da consulta. 

Em média, o tempo diariamente despendido com tarefas directamente relacionadas 

com pacientes (73,0 minutos) foi semelhante ao despendido com tarefas sem relação 

directa com pacientes (74,3). Em termos absolutos, as tarefas que ocuparam mais 

tempo aos MF foram: renovação de receitas crónicas, ensino / orientação de internos, 

reuniões de serviço, gestão, comunicação administrativa ou clínica com outros 

profissionais sobre os pacientes e preparação do trabalho. Destacam-se em seguida: 

avaliação e registo de meios complementares de diagnóstico, atendimento de 

delegados de informação médica, troca de telefonemas com pacientes, referenciações 

e falhas informáticas. Entre as tarefas que menos tempo ocuparam os MF salientam-

se: troca de e-mails com pacientes, investigação, estudo de fontes bibliográficas 
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relacionadas com pacientes e trabalho relacionado com indicadores /estudo da lista 

(quadro X).  

Quadro X. Tempo despendido (em minutos) diariamente com as diferentes tarefas 

para além da consulta (para descrição compreensiva das tarefas ver anexo I) em valor 

absoluto e em média considerando todos os médicos de família em estudo. 

              

  
 

média máximo DP n   

  Receitas crónicas 17,6 82 17,94 145   

  Ensino / orientação de formação 15,5 236 25,44 124   

  Reuniões de serviço 12,8 225 35,38 49   

  Gestão 9,6 274 27,36 106   

  Comunicação com administrativos sobre pacientes 8,6 54 9,32 144   

  Preparação do trabalho 8,2 38 6,61 150   

  Comunicação clínica entre profissionais sobre pacientes 7,8 62 9,89 133   

  Meios complementares de diagnóstico 7,4 75 11,80 121   

  Atendimento delegados informação médica 7,3 122 15,30 88   

  Telefonemas de e para pacientes 6,3 50 8,20 131   

  ALERT e outras referenciações 6,2 113 14,03 94   

  Falhas informáticas 5,7 155 15,38 80   

  Registos clínicos 4,8 57 10,06 87   

  Relatórios e atestados 4,4 60 8,36 97   

  Reuniões clínicas / de formação 4,0 95 15,51 26   

  Procura de informação clínica 3,1 51 6,89 82   

  “Palavrinhas” 2,9 41 5,97 86   

  Telefonemas de serviço não relacionados com pacientes 2,9 43 5,57 108   

  E-mails de serviço não relacionados com pacientes 2,4 45 5,83 66   

  Indicadores / estudo da lista 1,9 76 6,67 42   

  Repor material 1,8 59 5,44 66   

  Estudo/ Fontes bibliográficas relacionadas com pacientes 1,6 40 4,54 56   

  Outros relacionados com pacientes 1,5 54 5,54 52   

  Investigação 1,1 44 4,98 22   

  E-mails de e para pacientes 0,8 18 2,85 30   

  Ajudar colegas 0,7 26 2,70 35   

  Outros não relacionados com pacientes 0,4 18 1,80 27   

              
DP: desvio-padrão 

 

A média diária de contactos totais por MF foi de 25,1, sendo 6,2 não presenciais 

(quadro XI). Não foi possível apurar o número de contactos totais em 26 dos 310 dias 

estudados, nem o número de contactos presenciais/não presenciais em 46 destes 310 

dias. 
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Quadro XI. Número de contactos presenciais, não presenciais e totais, por dia. 

                  

  Contactos n média mediana máximo mínimo DP   

  Totais 284 24,6 23 71 4 10,55   

       presenciais 264 18,6 18 65 2 8,94   

       não presenciais 264 6,2 5 32 0 5,18   
                  

DP: desvio-padrão 

 

A média global de satisfação profissional obtida foi de 3,5 (numa escala em que 1 

corresponde à mínima e 5 corresponde à máxima satisfação). Considerando cada uma 

das seis diferentes dimensões da escala de satisfação usada, verificou-se menor 

satisfação (2,5) relativamente à dimensão “Pressão e exigência no trabalho” e maior 

satisfação (4,2) relativamente à dimensão “Relações interpessoais e autonomia” 

(quadro XII). Nove MF (6,0%) apresentaram uma satisfação global inferior a 3 

enquanto 14 MF (9,3%) apresentaram uma satisfação global de 4 ou mais. Cinco 

participantes (3,2%) não preencheram o questionário de satisfação profissional. 

Quadro XII. Satisfação profissional dos médicos de família participantes (n = 150). 

              

  Dimensão da satisfação profissional média máximo mínimo DP   

  Pressão e exigência no trabalho 2,5 4,6 1,0 0,68   

  Condições para o exercício profissional 3,7 5,0 1,0 0,86   

  Interesse do trabalho 4,0 5,0 2,5 0,49   

  Adequação para o trabalho 4,1 5,0 3,0 0,42   

  Recompensa pelo trabalho 3,1 4,7 1,0 0,73   

  Relações interpessoais e autonomia 4,2 5,0 2,3 0,61   

  Global 3,5 4,6 2,3 0,37   
              

DP: desvio-padrão 

 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no tempo gasto com 

tarefas tendo em conta o sexo, a ARS a que pertencia o MF, o tipo de unidade de 

saúde em que trabalhava (USF vs UCSP), o tipo de contrato de trabalho ou o horário 

semanal (quadro XIII). 
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Quadro XIII. Análise da associação entre o tempo despendido com tarefas para além 

da consulta e características demográficas e profissionais dos médicos de família. 

              

  
 

média 
(minutos) DP t* p*   

  Sexo 
    

  

       feminino 144,8 78,26 
0,4299 0,6676 

  

       masculino 140,7 69,16   
         

  Unidade de saúde       

       UCSP 144,1 77,15 
0,0750 0,9402 

  

       USF 143,4 75,18   
         

  Tipo de contrato       

       CIT 150,0 81,70 
0,3287 0,7426 

  

       FP 144,8 76,27   
         

  

 média 
(minutos) DP F** p**   

  ARS       

       Alentejo 139,2 72,87 

0,47 0,7579 

  

       Algarve 126,4 77,37   

       Centro 147,4 73,99   

       LVT e Madeira 149,3 76,15   

       Norte 139,8 76,40   
         

  Horário semanal       

      35 138,2 69,42 

0,40 0,7544 

  

       40 145,0 75,79   

       41 140,5 59,05   

       42 149,0 80,48   
              

* t de Student; ** ANOVA 

DP: desvio-padrão; UCSP: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados; USF: Unidade de Saúde 

Familiar; CIT: contrato individual de trabalho; FP: contrato de trabalho em funções públicas; ARS: 

Administração Regional de Saúde; LVT: Lisboa e Vale do Tejo 

 

 

Verificou-se uma associação negativa entre o tempo despendido com estas tarefas e a 

dimensão da lista de utentes: à medida que a lista aumenta, diminui o tempo 

despendido com tarefas para além da consulta, diminuição essa da ordem de 4,2 

segundos por cada aumento de uma unidade na lista de utentes (quadro XIV). Não se 
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verificou associação entre o tempo despendido com as tarefas para além da consulta e 

a idade ou os anos de serviço como MF. 

Quadro XIV. Associação entre o tempo despendido com tarefas para além da consulta 

e as variáveis idade, anos de serviço como médico de família e dimensão da lista de 

utentes. 

            

  Variável independente β  P* IC 95%   

  Idade  -0,60 0,161 (-1,45 a 0,24)   

  Anos de serviço como MF -0,61 0,137 (-1,42 a 0,20)   

  Dimensão da lista  -0,07 0,002 (-0,11 a -0,02)   
            

* regressão linear 

IC: intervalo de confiança; MF: médico de família 

 

Quanto ao número de tarefas diferentes realizadas, não se verificaram diferenças 

quanto ao sexo, à ARS a que pertencia o MF, ao tipo de unidade de saúde em que 

trabalhava, ao tipo de contrato ou ao horário semanal (quadro XV). 

  



O QUE OCUPA OS MÉDICOS DE FAMÍLIA EM PORTUGAL? 
Relatório de investigação 2013 (versão curta) 

 
 

Mónica Granja, Carla Ponte, Luís Filipe Cavadas 21 

Quadro XV. Análise da associação entre a quantidade de diferentes tarefas para além 

da consulta realizadas e características demográficas e profissionais dos médicos de 

família. 

              

  
 

média DP t* p*   

  Sexo 
    

  

       feminino 10,67 3,656 
-0,9753 0,3302 

  

       masculino 11,09 2,708   

         

  Unidade de saúde       

       UCSP 10,74 3,243 
-0,1638 0,8700 

  

       USF 10,82 3,466   

         

  Tipo de contrato       

       CIT 10,42 3,921 
-0,6129 0,5404 

  

       FP 10,85 3,332   

         

   média  DP F** p**   

  ARS       

       Alentejo 10,89 2,487 

1,19 0,3131 

  

       Algarve 8,93 3,316   

       Centro 10,57 3,382   

       LVT e Madeira 10,98 3,825   

       Norte 10,86 3,104   

         

  Horário semanal       

       35 10,82 3,730 

0,07 0,9783 

  

       40 11,09 3,297   

       41 11,00 2,944   

       42 10,82 3,235   
              

* t de Student; ** ANOVA 

DP: desvio-padrão; UCSP: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados; USF: Unidade de Saúde 

Familiar; CIT: contrato individual de trabalho; FP: contrato de trabalho em funções públicas; ARS: 

Administração Regional de Saúde; LVT: Lisboa e Vale do Tejo 

 

Verificaram-se relações negativas entre o número de tarefas diferentes realizadas e a 

idade, o tempo de serviço como médico de família e a dimensão da lista: o número de 

tarefas diferentes realizadas diminui à medida que a aumentam a idade do MF, o 

tempo como MF e a lista de utentes (quadro XVI). 
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Quadro XVI. Associação entre o número de tarefas diferentes realizadas e as variáveis 

idade, anos de serviço como médico de família e dimensão da lista de utentes. 

            

  Variável independente β P* IC 95%   

  Idade  -0,043 0,021 (-0,079 a -0,006)    

  Anos de serviço como MF -0,049 0,005 (-0,084 a -0,015)   

  Dimensão da lista  -0,003 0,011 (-0,004 a -0,0006)   
            

* regressão linear 

IC: intervalo de confiança; MF: médico de família 

 
Nenhuma das variáveis consideradas se associou significativamente com a proporção 

de tempo despendido a realizar mais que uma tarefa em simultâneo (quadros XVII e 

XVIII). 
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Quadro XVII. Análise da associação entre o tempo despendido a realizar mais que uma 

tarefa em simultâneo e características demográficas e profissionais dos médicos de 

família. 

              

  
 

média 
(minutos) DP t* p*   

  Sexo 
    

  

       feminino 0,020 0,0546 
-0,2815 0,779 

  

       masculino 0,021 0,0497   
         

  Unidade de saúde       

       UCSP 0,023 0,0554 
0,6186 0,5366 

  

       USF 0,019 0,0523   
         

  Tipo de contrato       

       CIT 0,024 0,0707 
0,6297 0,5294 

  

       FP 0,018 0,0404   
         

  

 

média 
(minutos) DP F** p**   

  ARS       

       Alentejo 0,024 0,0375 

0,30 0,88 

  

       Algarve 0,030 0,0959   

       Centro 0,012 0,0254   

       LVT e Madeira 0,020 0,0429   

       Norte 0,020 0,0630   
         

  Horário semanal       

      35 0,020 0,0659 

0,59 0,62 

  

       40 0,009 0,0218   

       41 0,028 0,0499   

       42 0,023 0,0510   
              

* t de Student; ** ANOVA 

DP: desvio-padrão; UCSP: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados; USF: Unidade de Saúde 

Familiar; CIT: contrato individual de trabalho; FP: contrato de trabalho em funções públicas; ARS: 

Administração Regional de Saúde; LVT: Lisboa e Vale do Tejo 
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Quadro XVIII. Associação entre o tempo despendido a realizar mais que uma tarefa em 

simultâneo e as variáveis idade, anos de serviço como médico de família e dimensão 

da lista de utentes. 

            

  Variável independente β* P IC 95%   

  Idade  -0,0002 0,594 (-0,0008 a 0,0004)    

  Anos de serviço como MF -0,0002 0,407 (-0,0008 a -0,0003)   

  Dimensão da lista  < -0,0001 0,989 (-0,00003 a 0,00003)   
            

 

Não se verificou associação estatisticamente significativa entre o tempo despendido 

com tarefas e a satisfação pessoal (quadro XIX). 

Quadro XIX. Associação entre tempo despendido com tarefas para além da consulta e 

a satisfação profissional. 

            

  Variável independente β* P IC 95%   

  Satisfação profissional global -19,86 0,085 (-42,47 a 2,76)   
            

* regressão linear 

IC: intervalo de confiança 
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DISCUSSÃO 

Neste estudo, participaram 155 MF que despenderam uma média diária de 2 horas e 

20 minutos (33,4% do trabalho efectivo diário) em tarefas para além da consulta como 

receitas crónicas, ensino/formação de internos, reuniões, gestão, comunicação clínica 

e administrativa com outros profissionais sobre pacientes, entre outras. Metade deste 

tempo foi despendido com tarefas directamente relacionadas com pacientes, embora 

sem a presença dos mesmos. MF com listas maiores despenderam significativamente 

menos tempo com tarefas. MF mais velhos, com mais anos de serviço e com listas 

maiores realizaram significativamente menor número de tarefas diferentes. A 

satisfação profissional média dos MF foi 3,5 (de 1 a 5), não se verificando associação 

com o tempo despendido com tarefas para além da consulta. 

Este é o estudo publicado sobre as tarefas para além da consulta com mais MF sob 

observação e o único multicêntrico de base nacional. Outro ponto forte do estudo é a 

utilização de observadores externos na colheita de dados, método mais fiável para 

estudar o trabalho. Além disso, a idade dos MF participantes foi semelhante à dos que 

trabalham em Portugal (mediana de 54 anos no estudo, tendo 61,1% dos MF em 

Portugal entre 50 e 59 anos).22 Também como se verifica em Portugal, a maioria dos 

MF participantes trabalha na ARS Norte e na ARS Lisboa e Vale do Tejo.22 Ainda, na 

percepção dos próprios MF participantes, os dias estudados foram classificados quanto 

à sua tipicidade (de 1 a 5) com uma mediana de 4. 

As principais limitações do estudo são amostra não aleatória de MF e a dimensão 

amostral inferior à esperada - devido sobretudo à dificuldade em recrutar alunos / 

internos para colheita de dados já que no recrutamento de MF, houve apenas 10 

recusas (4,7%). Dos que se disponibilizaram para colaborar, 39 alunos / internos 

(19,8%) nunca entregaram os dados, sem que se pudesse excluir a possibilidade de tal 

se dever a factores do MF como recusa não expressa, sobrecarga de trabalho ou 

insatisfação profissional. Existe também a possibilidade de os dois dias escolhidos para 

o estudo por cada MF e aluno / interno não serem os mais representativos da sua 

prática - viés minimizado pedindo que sempre possível se estudassem dois dias 

sucessivos (conseguido em 68,4% dos casos, sendo o mesmo dia da semana em apenas 

7,1%). Outras limitações do presente estudo são: a inclusão apenas de MF envolvidos 

no ensino/formação, comprometendo a representatividade amostral – no entanto 

uma amostra destes MF tem o valor acrescentado de representar os modelos das 

futuras gerações de MF; a colheita de dados por múltiplos observadores - sendo a 

observação externa o método de eleição de colheita de dados em estudos sobre o 

conteúdo e características do trabalho,18 o viés inter-observador é incontornável no 

estudo de amostras alargada de médicos. 
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O tempo médio despendido com as tarefas além da consulta (28,8% do dia de trabalho 

e 33,4% do trabalho efectivo diário) é semelhante ao máximo alguma vez alocado aos 

MF em Portugal como tempo protegido para tarefas para além da consulta (28,6%, 12 

horas atribuídas a alguns MF orientadores de formação com contrato de trabalho em 

função pública de 42 horas). No entanto, actualmente a maioria dos MF não têm 

tempo protegido especificado. O valor encontrado (33,4%) é também superior ao 

obtido no estudo exploratório (23%).10 Esta diferença pode dever-se: a diferente 

método de recolha de dados (a usada no presente estudo é mais fidedigna);18 a 

mudanças do contexto de prática da MGF entre os anos em estudo (2010 e 2012), face 

à reforma em curso nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) portugueses; ou ainda a 

condições locais (o estudo exploratório decorreu num único concelho). 

A proporção do tempo de trabalho efectivo para tarefas para além da consulta (33,4%) 

é superior à de um estudo norte-americano (29,1%),11 com 11 MF também observados 

por estudantes de Medicina, mas inferior a um outro, sobre 27 MF (39%).12 Estas 

diferenças podem explicar-se em ambos os casos pelas grandes diferenças no contexto 

da prática da MGF entre Portugal e os Estados Unidos da América.23 Além disso, no 

estudo de Gilchrist foram incluídas como tarefas para além da consulta, o tempo 

pessoal e tarefas relativas a pacientes presentes na unidade de saúde, já observados 

pelo MF. Outros estudos publicados sobre o tema em CSP são ainda mais dificilmente 

comparáveis com o presente estudo, visto incidirem sobre médicos de outras 

especialidades (internistas e geriatras comunitários).13-16 

Nos estudos norte-americanos as tarefas descritas foram semelhantes, mas o tempo 

ocupado com tarefas como registos e comunicação (sobretudo telefónica, mas 

também por e-mail) com pacientes e seus familiares foi superior.11-13,15,17 Já tarefas 

relacionadas com ensino poderão estar sobre-representadas no presente estudo pois 

todos orientam alunos de Medicina ou internos de MGF. Por outro lado, o maior 

tempo despendido pelos norte-americanos com registos e com trocas de telefonemas 

e e-mails com pacientes e seus cuidadores, poderá prender-se com diferenças 

contextuais, com os registos a consumirem mais tempo num sistema de saúde 

convencionado onde o salário é muito dependente dos actos registados, com melhores 

sistemas de atendimento e devolução de telefonemas, com melhor ratio profissionais 

não médicos / médicos e mesmo plataformas de contacto electrónico mais eficientes.  

Uma das tarefas que menos tempos despendeu aos MF foi a investigação (observada 

em 14% dos MF sobre estudo). Ainda assim, o valor encontrado (média de 1 minuto 

diário) pode estar um pouco sobre-estimado visto que se incluíram como investigação 

tarefas relacionadas com a participação no estudo. Nenhum dos estudos já publicados 

mediu isoladamente o tempo despendido com a investigação clínica. A investigação é 

essencial à afirmação e ao desenvolvimento da MGF como disciplina científica. No 



O QUE OCUPA OS MÉDICOS DE FAMÍLIA EM PORTUGAL? 
Relatório de investigação 2013 (versão curta) 

 
 

Mónica Granja, Carla Ponte, Luís Filipe Cavadas 27 

entanto, em Portugal têm sido reconhecidas muitas dificuldades à investigação em 

MGF, menorizando-a perante as tarefas assistenciais e sendo excepcional a existência 

de tempo protegido para investigação.24,25,26,27 

Também o uso de e-mail com pacientes despendeu pouco tempo aos MF (e foi 

observado em menos de 20% dos MF sob estudo), apesar de as potencialidades deste 

meio de contacto entre médicos e pacientes gerarem satisfação e interesse entre 

médicos e pacientes.28,29,30 Estudos sobre a adesão de médicos ao uso do correio 

electrónico apuraram que um dos obstáculos era a sua não contabilização em termos 

de produtividade.31,32,33,34 

A interacção com delegados de informação médica ocupou uma média de 7,8 minutos 

diários (e foi registada em cerca de metade dos MF observados). Este resultado está de 

acordo com um estudo realizado na região centro de Portugal, em 2005, no qual 82,7% 

dos MF afirmaram que recorriam à indústria farmacêutica (IF) como fonte de 

informação sobre medicamentos.35 Existindo estudos que sugerem que a exposição a 

informação veiculada por representantes da IF resulta em mais prescrições, mais caras 

e de menor qualidade,36 este resultado merece reflexão e uma eventual clarificação da 

lei (equívoca quanto à possibilidade de as interacções com os representantes da IF 

ocorrerem durante o período de trabalho).37 

As falhas informáticas ocuparam em média 5,7 minutos do trabalho diário dos MF. As 

falhas informáticas em MGF ainda não foram objecto de estudo em Portugal mas 

assumem uma importância crescente à medida que a prática clínica se tornou mais 

dependente dos sistemas informáticos. São um problema que surge regularmente nos 

diversos grupos de MF de discussão on-line e ocasionalmente na imprensa como 

causador de enorme perturbação do trabalho médico.38 

A média diária de consultas (contactos presenciais) por MF encontrada foi de 19, 

inferior à média encontrada nos dois estudos norte-americanos realizados com MF (20 

e 29).11,12 No entanto, nenhum do estudos norte-americanos menciona algo que possa 

corresponder ao conceito português de contactos não presenciais, que no presente 

estudo foram uma média foi 6 por MF e por dia, totalizando 25 contactos totais 

diários.  

Verificou-se, por estimativa, uma média de 15,9 minutos por consulta, semelhante à 

dos estudos norte-americanos encontrados, quer com MF (13,311 e 17,5)12, quer com 

internistas comunitários (15 minutos)14, e semelhante à de um estudo publicado em 

Portugal nos anos 90 (14 minutos).39 Considera-se que o tempo de 15,9 minutos por 

consulta resultou subestimado, por três razões: o método usado para determinar este 

tempo (subtraindo ao tempo total na unidade de saúde os restantes tempos) retirou 
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ao tempo de consulta o tempo das interrupções para realizar tarefas; além disso, 

embora tenha sido referido no guião do estudo que não deviam ser escolhidos para o 

estudo dias em que os MF tivessem internos em autonomia a trabalhar a lista do 

orientador, constatou-se que nem sempre isso aconteceu, sendo possível que parte 

das consultas realizadas por um interno tenham sido contabilizadas como consultas do 

MF participante; podem ainda ter reduzido o tempo de consulta estimado as perdas de 

dados por não registo durante parte do dia do estudo, visto que o tempo de perdas foi 

subtraído ao tempo total, sendo no entanto considerados todos os contactos 

presenciais registados no sistema informático. 

A satisfação profissional média (3,5 de 1 a 5) foi superior à encontrada no ano 2000 

entre os MF da ARS Lisboa e Vale do Tejo (3,0).21 As alterações organizacionais na MGF 

portuguesa nos 12 anos que mediaram estes dois estudos foram muito grandes, o que, 

junto com a ausência de dados socio-demográficos e profissionais dos MF estudados 

na ARS Lisboa e Vale do Tejo, dificulta comparações.21 Salienta-se, todavia, que ambos 

estudos coincidem no factor que condiciona menor satisfação profissional, “pressão e 

exigência no trabalho”, com satisfação média de 2,5 (2012) e 2,1 (2000), assim como 

nos que concionam maior satisfação, “relações interpessoais” (4,6 e 3,7, 

respectivamente) e “adequação para o trabalho” (4,1 e 3,9, respectivamente). O único 

dos estudos norte-americanos sobre tarefas para além da consulta que avaliou a 

satisfação profissional dos médicos encontrou uma média de 3,7 (também de 1 a 5) 

entre internistas comunitários, mas não analisou a relação da satisfação com a 

realização destas tarefas.15 No presente estudo não se demonstrou associação entre 

satisfação profissional e as tarefas para além da consulta. Podia colocar-se a hipótese 

de um maior tempo com tarefas além da consulta estar associado a menor satisfação 

profissional, visto estudos apontarem para menor satisfação profissional associada a 

maior quantidade de tempo de tarefas de tipo administrativo.40 Por outro lado neste 

estudo apenas metade do tempo total com tarefas para além da consulta foi ocupado 

com tarefas de tipo administrativo. A outra metade correspondeu a tarefas clínicas, 

embora sem a presença do paciente: troca de telefonemas e e-mails com pacientes, 

renovação de receitas crónicas, avaliação de resultados de exames, contactos com 

familiares / cuidadores, comunicação com outros profissionais sobre pacientes, 

referenciações, etc. Por outro lado, a realização de tarefas para além da consulta pode 

libertar a consulta de tarefas que não requerem a presença do paciente, maximizando 

o tempo de consulta para interacção com o paciente. Sabe-se que a consulta sob 

pressão do tempo resulta em histórias clínicas e exames objectivos incompletos e 

menor aconselhamento41 e existe evidência sugerindo que consultas maiores resultam 

em menos prescrições e incluem mais actividades preventivas e aconselhamento sobre 

estilos de vida.42 Estudos sugerem que a satisfação profissional dos médicos aumenta 

com tempos de consulta considerados adequados43 e diminui com o tempo dedicado a 
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tarefas administrativas.40 A satisfação no trabalho dos MF é fundamental pois é 

considerada um “tampão” contra o burnout,44 que, em Portugal, tem uma prevalência 

estimada entre 4,1 e 32,4%.45 Uma das justificações avançadas para esta prevalência, 

abaixo da encontrada para MF europeus, foi a melhor relação número de MF por 

habitante existente em Portugal assim as listas de utentes de menores dimensões.45  

Verificou-se uma associação negativa entre o tempo despendido em tarefas para além 

da consulta e a dimensão da lista de utentes (de -4,2 segundos por cada aumento de 

uma unidade na lista de utentes). Este dado é preocupante pois pode ser um sinal de 

que o aumento das listas de utentes, ao provocar mais pressão para consultas 

presenciais, reduz o tempo disponível para tarefas que promovem a acessibilidade, a 

continuidade e a coordenação de cuidados. Verificaram-se relações negativas também 

entre o número de diferentes tarefas realizadas e a idade, o tempo de serviço como 

MF e a dimensão da lista. Isto pode significar que com o aumento da idade e de anos 

de serviço como MF os MF deixam de realizar determinadas tarefas, tornando-se 

menos versáteis e/ou menos flexíveis, ou que os MF mais velhos, fruto de modelos de 

prática MGF diferentes, nunca realizaram certo tipo de tarefas para além da consulta. 

Também este dado merece reflexão face ao envelhecimento da classe médica 

resultado das recentes alterações nas regras de aposentação e da insuficiente 

reposição de gerações.46 

Em conclusão, o tempo despendido com tarefas para além da consulta representa um 

terço do tempo de trabalho efectivo observado, o que está de acordo com estudos já 

publicados. Metade deste tempo é usado com tarefas directamente relacionadas com 

pacientes, embora sem a presença destes, o que garante acessibilidade, continuidade 

e coordenação dos cuidados de saúde. Estes resultados mostram a dimensão das 

tarefas para além da consulta na prática dos MF em Portugal e a sua relação com as 

características primordiais da MGF. No futuro, a organização do trabalho dos MF 

deverá ter em conta estes resultados. O impacto do aumento das listas de utentes 

deverá ser monitorizado face à relação inversa encontrada entre o tempo com tarefas 

e o número de diferentes tarefas realizadas pelos MF. De igual modo, o 

envelhecimento da classe dos MF que se verifica em Portugal deve ser motivo de 

atenção, face à relação inversa encontrada entre a idade dos MF e o número de 

diferentes tarefas realizadas. 
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ANEXO I 

A1 
Telefonema com utentes telefonema de e para utentes, familiares ou cuidadores, 

seguimento clínico, esclarecimentos; inclui sms 

A2 

E-mail com utentes 
e-mails de e para utentes, familiares ou cuidadores; inclui e-mails 
direccionados a outros profissionais ou entidades para resolução de 
questões clínicas; 

A3 

Registos clínicos 
registo de informação clínica no diário / antecedentes / lista de 
problemas; inclui durante consulta de faniliares e exclui resultados 
de exames e informação clínica de outros profissionais) 

A4 

Meios complementares 
diagnóstico e terapêutica 

procura, observação e registo MCDT, pedidos de exames na 
sequência de telefonema ou e-mail  ou durante consulta de 
faniliares; inclui credenciais de transporte e emissão de segundas 
vias de credenciais previamente emitidas; 

A5 
Receitas / fisioterapias renovação de prescrições solicitadas pelo utente via secretariado, e-

mail, telefone ou através de um familiar que veio à consulta; 

A6 

Relatórios/ declarações/ 
atestados 

emissão de relatórios para juntas médicas ou declarações para 
apresentar em lares, infantários, escolas, para efeitos de impostos; 
inclui durante consulta de familiar; 

A7 

Procura/ recepção/ Leitura 
/registo de informação clínica 

leitura e registos de cartas de informação de retorno de consulta 
hospitalar ou internamento, procura de informação clínica no 
processo clínico electrónico fora da consulta ou dentro da consulta 
de um familiar; inclui preparação de domicílios; 

A8 

Comunicação clínica com 
outros profissionais sobre 
utentes 

troca de informação clínica acerca de um utente com outros 
médicos, com enfermeiros, psicólogos, assistente social ou outro 
profissional de saúde, transmissão de mensagens de pacientes de 
conteúdo clínico; inclui pedir ajuda para utente da lista; 

A9 

Comunicação administrativa 
com outros profissionais sobre 
utentes 

troca de informação com outros profissionais por questões 
administrativas – inscrição de utentes, inscrição de contacto não 
presencial, pedido de informação noutros sistemas de informação 
em que é necessária intervenção do administrativo (SONHO, 
SimaWeb), resolução de problemas, agendamento, actualização de 
dados de identificação utentes, procurar pedidos de receitas ou de 
exames, pedidos de consulta feitos ao secretariado, pedidos de 
incrição de contactos não presenciais; 

A10 

ALERT/ outras referenciações/ 
Problemas / Consultar estado 
referenciação 

redacção e processamento da referenciação, consulta do estado de 
referenciação através do ALERT ou do sistema informático 
hospitalar, resolução problemas com referenciação 

A11 

Estudo/ Fontes bibliográficas 
relacionadas com utentes 

esclarecimento de dúvida clínica sobre utente (índice terapêutico, 
páginas de informação clínica na internet, bases de dados etc.) 

A12 

Outros relacionados com 
utentes 

marcar consultas, esperar por utentes atrasados, utentes a atender 
telemóvel, reclamações/conflitos 
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A13 

"palavrinhas" 
falar com utentes que não são consultados, incluindo utentes fora 
da lista (funcionários e familiares) e opinar / observar sem registos 
durante consulta de familiares 

B0 
preparação trabalho entrar no consultório, ligar computador, iniciar sessão, vestir bata, 

ver agenda do dia; inclui tempo das deslocações dentro do CS; 

B1 

Indicadores / Estudo da lista / 
Planeamento tarefas 
relacionadas 

monitorização dos indicadores / registos; actualização de ficheiros 
de controle da lista de utentes; comunicação com outros 
profissionais para planear estratégias de cumprimento de 
indicadores; marcar consultas a utentes para cumprir planos de 
acção EXCLUI TELEFONEMAS OU E-MAILS 

B2 Gestão / Coordenação 

gestão de horários e questões burocráticas; comunicação e 
articulação com outras entidades; reuniões e actividades por 
integração de núcleos ou grupos funcionais (risco clínico / qualidade 
/ formação, etc) ou de orgãos como Conselho Clínico, ECCI, 
articulação com coordenador poutros colegas EXCLUI 
TELEFONEMAS OU E-MAILS 

B3 
E-mail não relacionados com 
utentes e-mails de serviço, informativos 

B4 
Telefonemas não relacionados 
com utentes 

telefonemas do secretariado para esclarecimentos não relacionados 
com utentes (por ex: definição de agenda), de colegas (pedindo 
ajuda para a sua consulta ou sobre assuntos de serviço), de outros 
funcionários sobre questões de organização do CS ou à procura de 
pedidos de receitas ou exames 

B5 Ensino/Internos/ alunos 
actividades de ensino, diálogo com internos entre consultas, 
planeamento de actividades com interno ou aluno 

B6 Reuniões serviço médicas ou com outros profissionais, sem componente clínico 

B7 Investigação tarefas relacionadas com trabalhos de investigação 

B8 Formação contínua 

seminários, reuniões clínicas sem relação com a Indústria 
Farmacêutica e sua preparação; leituras científicas não 
relaccionadas com utentes 

B9 

Atendimento delegados / 
Reuniões da Indústria 
farmacêutica   

B10 Falhas informáticas 

tempo em que o sistema fica lento, deixa de fazer registos; pedidos 
de exames e emissão de receitas posteriormente a consultas na 
sequência de uma paragem informática 

B11 Repor/Procurar material 
repor ou procurar material de escritório ou clínico, arrumar, tirar 
fotocópias 

B12 
Outros não relacionados com 
utentes 

interrupções para limpeza, telefonemas por engano, assinar folha 
de ponto, ver recados 

B13 
Ajudar colegas tirar dúvidas a colegas, observar utentes de outros colegas para dar 

opinião 
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