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RESUMO 
 

Propõe-se um modelo capaz de proporcionar um caráter mais científico para o 
problema de distribuição das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, 
em áreas urbanas. Resolve-se o problema pelo método das p-medianas usando-se como 
ponderador um fator proporcional à demanda de cada zona. Incluem-se, como restrições 
adicionais, características dos modelos p-centro e conjuntos de cobertura.. Uma aplicação 
prática foi feita no município de Florianópolis, constatando-se que, com oito equipes de 
socorristas é possível obter-se uma redução significativa do atual tempo resposta das viaturas 
e, conseqüentemente, uma elevação do nível de serviço do sistema. Além disto, comprovou-se 
matematicamente que a localização da viatura num ponto fixo, no centro da zona de 
influência, é preferível do que a opção de um patrulhamento móvel. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Considerando a realidade atual de morbidade nas maiores cidades brasileiras relativo a 

todas as urgências, inclusive as relacionadas ao trauma e a violência, o Governo Federal, 
através do decreto 5055, de 27/04/2004, instituiu o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, que é um programa que tem como finalidade prestar o socorro à 
população em casos de emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias 
públicas. O Ministério da Saúde (MS) está investindo R$ 297 milhões para implantar o 
Serviço. Estes recursos são destinados à compra de ambulâncias, equipamentos para Centrais 
de Regulação Médica de Urgências e para implantação dos Núcleos de Educação em 
Urgência, constituindo-se na primeira fase do projeto de reorganização da atenção às 
urgências no Brasil.  

O MS propõe o financiamento do custeio dos serviços já existentes no país, assim 
como daqueles que se organizarem a partir da aprovação de seus projetos. As ambulâncias 
serão adquiridas na proporção de um veículo de suporte básico à vida para cada grupo de 
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100.000 a 150.000 habitantes, e de um veículo de suporte avançado à vida para cada 400.000 
a 450.000 por habitantes.  

Com o SAMU, pretende-se reduzir o número de óbitos, o tempo de internação em 
hospitais e as seqüelas decorrentes da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24 horas 
por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza: traumática, clínica, 
pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.  

A solicitação de serviço é feita através de uma ligação telefônica, que é atendida por 
técnicos na Central de Regulação que identificam a emergência e, imediatamente, transferem 
o telefonema para o médico regulador. Esse profissional faz o diagnóstico da situação e inicia 
o atendimento no mesmo instante, orientando o paciente, ou a pessoa que fez a chamada, 
sobre as primeiras ações. Ao mesmo tempo, o médico regulador avalia qual o melhor 
procedimento para o paciente: orienta a pessoa a procurar um posto de saúde; designa uma 
ambulância de suporte básico de vida, com auxiliar de enfermagem e socorrista para o 
atendimento no local; ou, de acordo com a gravidade do caso, envia uma UTI móvel, com 
médico e enfermeiro. Com poder de autoridade sanitária, o médico regulador comunica a 
urgência ou emergência aos hospitais públicos e, dessa maneira, reserva leitos para que o 
atendimento de urgência tenha continuidade.  

Os especialistas em e os manuais de primeiros socorros ensinam que se deve tomar 
muito cuidado no atendimento do doente. Dizem: “Só transporte o paciente em condições 
inadequadas ou só retire a vítima dos escombros se suspeitar que ela corra risco iminente de 
perda de vida ou se houver perigo de incêndios. Em caso contrário deixe-a no local onde está: 
os socorristas saberão retirá-la e movimentá-la do modo mais eficiente possível”. É muito 
provável que, não se conhecendo os procedimentos corretos a serem seguidos, agrave-se o seu 
estado de saúde. Portanto um atendimento rápido, com pessoas especializadas e bem 
equipadas, é sempre preferível. A meta deste trabalho é reduzir os atrasos devidos ao tempo 
de viagem, que representam a parcela mais significativa do tempo resposta do sistema.  

O sucesso de uma operação de socorro a pacientes em situação de emergência depende 
essencialmente da rapidez da chegada da equipe de atendimento, ou seja do tempo resposta. O 
tempo resposta, entretanto, é composto de vários elementos, como: o tempo para coletar as 
informações sobre o local e a natureza do incidente, possíveis filas em situações de 
congestionamento, tempo em que a solicitação deve aguardar até que se disponha de uma 
unidade de emergência para atendê-la e, finalmente, o tempo requerido para que o veículo se 
desloque desde a sua base até o local da emergência. 

De açodo com Souza (1996), na maioria das cidades brasileiras, os critérios para 
distribuição das ambulâncias do SAMU são empíricos, dificilmente baseando-se em estudos 
ou projetos de pesquisa. As viaturas estão sendo simplesmente “espalhadas” pela área urbana, 
mantendo-se, quando muito, certa “eqüidistância” entre elas. Nos problemas de distribuição e 
localização, o objetivo geral é elaborar um procedimento lógico que indique os locais mais 
convenientes dentro da área em estudo para se implantar uma ou várias facilidades, levando 
em conta um conjunto de considerações a respeito do comportamento da demanda e a 
natureza dos custos de suprir esta demanda em função da  distribuição espacial daquelas 
facilidades. 

A meta deste trabalho é, em última escala, reduzir os atrasos devidos ao tempo de 
viagem, que representam a parcela mais significativa do tempo resposta. Este tempo de 
viagem depende basicamente dos seguintes fatores: 1) O número de veículos ou unidades de 
atendimento emergencial disponíveis e 2) A localização das bases das viaturas de emergência; 

Obviamente, quando se aumenta a frota de veículos disponíveis, o tempo médio de 
viagem para atendimento de uma emergência decresce caso as unidades estejam 
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convenientemente distribuídas na região em estudo. Esta “distribuição conveniente” é obtida 
através da utilização de modelos matemáticos que levam em conta, além das distâncias a 
serem percorridas, as demandas por atendimentos daquela região.  

 
 
1.  MODELOS DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL 
 

Os modelos de distribuição espacial, de modo geral foram concebidos de maneira a 
permitir a localização ótima de uma série de equipamentos ou serviços alocando uma 
determinada demanda a eles. A literatura mostra que uma grande variedade de objetivos tem 
sido otimizada. Estes, geralmente, minimizam alguma função de custos de viagem entre as 
facilidades e os pontos de demanda, porém apresentam algumas desvantagens quando 
aplicados em sistemas de atendimento emergencial. Somente em problemas com demanda 
uniforme em toda a região em estudo é que se admite o apenas o emprego da distância como 
elemento definidor da distribuição das facilidades. É questionável também a utilização de 
custos monetários para avaliação de situações onde são envolvidos vidas humanas, ferimentos 
e bens pessoais, além de outros custos indiretos (Drezner, [1995]) 
 Os principais modelos de distribuição espacial citados na literatura são: p-mediana ou 
minisun, p-centro ou minimax e conjuntos de cobertura. No modelo p-mediana, o número de 
facilidades (p) é um dado exógeno, ou seja, pré-estabelecido, procurando-se distribuí-las de 
modo que o maior número de pessoas tenha acesso às facilidades, dentro da menor distância 
média possível e com o menor “custo do incidente”, que pode ser: tempo de viagem, tempo 
resposta, prejuízos financeiros, etc. Procura-se minimizar a soma dos custos de transportes 
associados com p facilidades. 
 O modelo de distribuição espacial com p-mediana pode, matematicamente, ser 
expresso como:  

Dado n:              Minimizar            
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Onde:  m - é o número de zonas 
 n - é o número de locais viáveis para a localização da facilidade; 
 yj - distrito onde está instalada a facilidade  sendo =  1 se uma viatura (unidade) é 

baseada no local j, ou 0 nos demais casos 
 xij = 1 se a facilidade no local j atende a zona i , 0 nos outros casos;  
 dij  é o “custo” de atender a zona i a partir da estação j.  
 ai  = fator de ponderação do custo para atender o distrito i . 
 
 Outra família de modelos de localização é a que utiliza a estratégia Minimax ou 
problema p-centro para localizar facilidades ou unidades. Neste caso o objetivo não é 
minimizar o custo total, mas sim minimizar o máximo custo, como por exemplo, a máxima 
distância entre algum ponto de geração de demanda e a facilidade mais próxima. Formalmente 
o problema pode ser expresso como: 
 

ZMin                                                                            (2) 
Onde: 

ijij xdZ ≥             i  = 1, 2, ... , m ;       j = 1, 2, ... , n        (3) 
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Os modelos de conjuntos de cobertura determinam a localização ótima das instalações 
de acordo com uma ou mais medidas de desempenho. Para resolvê-los utiliza-se programação 
inteira binária, como segue: 

                                                      ∑
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n
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jyZMin
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                                                             (4) 

 
No presente trabalho apresenta-se um modelo misto capaz de proporcionar um caráter 

mais eqüitativo para o problema de distribuição de unidades de serviços de atendimento 
emergencial em áreas urbanas. Resolve-se o problema pelo método da p-mediana, incluindo-
se, como restrições adicionais, algumas das características dos modelos p-centro e conjuntos 
de cobertura.. Assim, nos problemas de p-medianas, o objetivo é minimizar as distâncias 
médias entre a facilidade instalada e o local do incidente, o que pode deixar alguns distritos 
mais afastados e com pouca probabilidade de acidentes com proteção insatisfatória ou com 
um tempo resposta esperado muito alto. Isto não acontece quando se resolve o problema 
utilizando a estratégia do p-centro, que visa minimizar a maior distância entre o local do 
acidente e o da viatura. A vantagem de se utilizar a estratégia p-mediana, é que se garante a 
um maior número de pessoas um nível de serviço mais elevado. Para resolver o inconveniente 
de se deixar alguns dos possíveis usuários com um serviço com qualidade inferior, incluiu-se 
a restrição de que nenhum distrito deva ficar mais afastado do que uma distância máxima 
preestabelecida. 

Esta restrição também induz a adicionar uma das características dos modelos de 
conjuntos de cobertura, que inclui na solução do problema tantas facilidades quantas sejam 
necessárias para atender uma determinada exigência como, por exemplo, o tempo resposta 
máximo. Assim, no modelo desenvolvido neste trabalho, que  tem como  base a  estratégia p-
medianas onde a quantidade de unidades de serviço é, em princípio, pré fixada, esta 
quantidade de unidades vai crescendo até que se atinja um padrão de atendimento mínimo, no 
qual todos os distritos ficam “cobertos” pelo tempo resposta máximo considerado como 
razoável. 

Um fato que não pode ser desprezado é que, em problemas de natureza emergencial, 
sempre surge a dúvida sobre o posicionamento da viatura de socorro: esta deve permanecer 
em movimento, patrulhando a sua área de abrangência, ou  deve permanecer estacionada em 
um ponto fixo desta região, deslocando-se apenas quando recebe uma chamada para atender a 
uma ocorrência?  

Com base nas idéias de Larson e Odoni [1981], que analisaram funções com variáveis 
aleatórias, comprova-se a seguir que o tempo resposta esperado para atendimento de 
emergências é menor quando a viatura fica fixa no centro do distrito, aguardando as 
chamadas,  do que quando fica em movimento.  

Para demonstração da afirmação acima, se tomará como base um trecho qualquer de 
uma rodovia com comprimento T e uma viatura de atendimento de emergências circulando 
neste trecho. O raciocínio poderá ser ampliado para um espaço bidimensional como um bairro 
de uma cidade.  

Supondo que o trecho T tenha dimensão igual a uma unidade de comprimento e que 
ocorre um acidente em algum ponto deste trecho. Definindo as seguintes variáveis aleatórias 
de interesse: 
 

=1X  Localização do acidente, 10 1 ≤≤ X . 
=2X  Localização da unidade de atendimento emergencial, 10 2 ≤≤ X   
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O espaço amostral conjunto fica representado por um quadrado no quadrante positivo com 
10 1 ≤≤ X  e 10 2 ≤≤ X . Para definir a função densidade de probabilidade conjunta assume-

se que a localização da viatura de emergência e do acidente são uniforme e 
independentemente distribuídos sobre o trecho de rodovia, então: 
 

( ) ( ) ( )
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A distância D pode ser expressa como uma função de X1 e X2 , 21 XXD −=  e o 

espaço amostral correspondente ao evento ( )yD ≤  ou seja yXX ≤− 21  pode ser definido 

como: 
 

 ( ) { } { }yXXPyDPyFD ≤−⋅=≤≡ 21                                            (6) 

 
Para remover o valor absoluto do operador, deve-se considerar dois casos 

separadamente: caso 1: 21 XX ≥ ; caso 2 21 XX < . Para o primeiro caso, 21 XXD −=  , então 
yxx ≤−≤ 210  ou yxxx −≥≥ 121 . Para o segundo caso; 12 XXD −= , então yxx ≤−≤ 120  ou 

121 xyxx +≤≤ ., então o espaço amostral  R se apresenta como a parte haxurada da figura a 
seguir: 
 

 

T 
D 

X1 X2 

Figura1 – posição do acidente e da viatura  numa rodovia 
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Figura 2 – Espaço amostral conjunto 



92 Engenharia Civil • UM                         Número 27, 2006 

Para obter )(yFD  integra-se ),(, 2121 xxxfx sobre o conjunto de pontos da região 
haxurada: 
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Então, após o desenvolvimento da integral, temos: 

 
yyyFD 2)( 2 +−=        10 ≤≤ y                                              (8) 

 
Diferenciando a fdp de D, obtém-se: 
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A partir da fdp pode-se obter informações relacionadas a D, por exemplo, o valor 

esperado ou  valor médio de D: 
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Portanto, o valor esperado entre dois pontos aleatórios no intervalo [0,1] é de um terço 

do comprimento deste trecho. A variância também pode ser obtida como segue: 
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Analisando a alternativa de optar-se pela localização da viatura de atendimento no 

ponto médio do trecho da rodovia em estudo, tem-se  X2= ½ ; então o espaço amostral torna-

se uma reta. Se a nova distância de viagem é 
2

1
1 −=′ XD , a região em que ( )yD ≤′  é o 

segmento de reta de comprimento 2y centrado em X1= ½ . 
 
Integrando a fdp uniforme de X1 , tem-se  

 
( ) { } { } ( )2/1022/11 ≤≤→=≤−=≤′=′ yyyXPyDPyFD , então, a fdp de D’ é: 
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Pode-se agora calcular a média e a variância, obtendo-se: 
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Conclui-se que é mais interessante que a viatura de socorro fique estacionada no ponto 

médio do trecho rodoviário sob sua responsabilidade, deslocando-se apenas quando for 
solicitada. A distância média esperada deste deslocamento será de um quarto do comprimento 
do trecho, menor, portanto, do que estando em movimento ao longo do mesmo.  

O mesmo raciocínio pode ser aplicado para o caso de duas direções, considerando-se 
uma área retangular com dimensões 00 , yx , sendo os lados paralelos aos eixos de 

coordenadas. Supondo que um acidente ocorre nas coordenadas 11 , yx  e que a ambulância 

está localizada no ponto 22 , yx , chega-se a mesma conclusão expressa nas equações 14 e 15, 
ou seja, é mais conveniente que a viatura fique estacionada no centro do distrito, aguardando 
as chamadas dos pacientes. Por isso o modelo de distribuição proposto a seguir levará em 
consideração apenas a alternativa de alocar a unidade de socorro no centro do distrito. 

 
 
2. O MODELO PROPOSTO 
 

Existem basicamente três métodos para resolver o problema, a saber: Enumeração 
exaustiva, programação matemática ou aproximações heurísticas. 

O processo de enumeração exaustiva requer o cálculo da função objetivo para cada 
combinação possível de p nos n locais viáveis para implantação das facilidades. No entanto o 
número de combinações de p em n locais pode ser muito elevado e pode requerer um volume 
de cálculos excessivo.  

Aproximações por programação matemática não estão prontamente disponíveis para 
problemas do tipo formulado neste trabalho, pois, se por um lado, a função objetivo é não 
linear, com desenvolvimento complicado em função das variáveis de decisão, por outro, o 
número de restrições e variáveis de decisão é muito grande, mesmo em problemas de tamanho 
moderado. 

Implementou-se neste trabalho a aproximação heurística a proposta por Teitz e Bart in 
Reilly (1983), conhecida como “site-substituition approach”. Essencialmente, este método 
inicia com um conjunto semente de pontos, que são substituídos um a um, trocando-se os 
pontos dentro do conjunto corrente por pontos fora do conjunto corrente. Se a substituição de 
um determinado ponto viável para a instalação da facilidade, reduz o valor da função objetivo, 
então o novo local é incluído e o local antigo é eliminado do conjunto corrente. Este processo 
continua até que nenhuma substituição conduza a um decréscimo de valor da função objetivo. 

Nota-se que, com a utilização desta heurística, o conjunto final de pontos pode 
depender do conjunto semente inicialmente escolhido. É conveniente, por isso, executar o 
procedimento várias vezes, cada uma usando um novo conjunto semente de pontos, que pode 
ser a combinação obtida na interação precedente, selecionando-se o conjunto de locais que se 
repetiram mais vezes a partir das diversas execuções.  

No desenvolvimento do modelo computacional todas as restrições previstas no modelo 
matemático foram consideradas, assim: 

a) O número de unidades ou equipamentos a serem alocados é pré-fixado, dependendo da 
disponibilidade destes equipamentos e do tempo resposta máximo admitido pelo 
sistema.  
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b) Todos os distritos são atendidos por, pelo menos, uma unidade de serviço. O programa 
também indica por ordem, considerando o critério de menor distância, quais as 
unidades mais próximas ao local do incidente caso a unidade de serviço alocada a este 
distrito esteja ocupada atendendo a uma outra ocorrência.  

 
c) Todos os distritos são atendidos por, pelo menos, uma unidade de serviço localizada 

numa distância ou com um tempo resposta inferior a um valor máximo admissível e 
pré-estabelecido. 
No modelo foram incluídos critérios práticos para distribuir as viaturas de atendimento 

emergencial numa área urbana. Utilizaram-se, além da distância entre os diversos centróides 
dos distritos, informações relativas e a probabilidade de ocorrerem chamadas de emergência 
em cada um destes distritos, tendo como base o banco de dados do Corpo de Bombeiros, que 
realiza serviço similar há muitos anos.. 

Para aplicação no modelo a distância entre os distritos foi considerada como a 
distância centro a centro, acrescida da distância média interna do distrito que, por sua vez, foi 
determinada em função da área e da forma que as áreas urbanizadas se distribuem nesta sub-
região. Como existem distritos que possuem alta taxa de ocorrências e/ou grande população, 
procura-se, propositadamente, privilegiá-los, ou seja, pretende-se dar maior atenção para as 
regiões onde a possibilidade proporcional de acontecerem incidentes é maior. Então, para 
haver um critério claro e preciso para ponderar os dados de entrada no sistema, adotou-se um 
“Índice de Risco - Iri”, que representa a probabilidade de que um habitante de uma 
determinada região i necessite solicitar o serviço de atendimento emergencial. Adotou-se a 
seguinte relação: 

 

Ir
P

i
i

i

=
µ

                                                          (16) 

 
Onde  Pi  é a população do distrito i e 
 µ i  é a média anual de ocorrências no distrito i.  
 

Como se trabalha com a matriz distância, estes Iri tem como objetivo ponderar seus 
arcos, de maneira a aplicá-la no modelo de distribuição espacial das unidades de emergência. 
Para ponderar o comprimento dos arcos da matriz de distâncias utilizou-se a soma dos índices 
de risco dos dois nós que ligam os arcos criando-se um índice de ponderação Ipij dado por: 
 

Ipij  = Iri + Irj                                     i e j = 1, 2, ... , n           (17) 
 

Para facilidade dos cálculos, adotou-se um índice de ponderação proporcional IPij
* em 

relação ao maior IPij  , assim: 

 

IP
IP

maiorIPij

ij

ij

* =                                                       (18) 

 
A matriz ponderada de distâncias foi, então, calculada pela seguinte fórmula: 

 
d IP dij ij ij

* * .=                                                               (19) 
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Onde d ij
* é o comprimento ponderado do arco que liga o nó i com o nó j e 

 dij é o comprimento real do arco que liga o nó i com o nó j 
 
 
3.  PROCESSAMENTO DOS DADOS E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Pretende-se que, com a nova distribuição das guarnições, o tempo resposta máximo 
para que as equipes cheguem ao local de origem das chamadas de emergência seja de 15 
minutos, que é um valor razoável, adotado para áreas urbanas na maioria dos países 
desenvolvidos.  

Com os tempos e as distâncias entre os distritos e as unidades de bombeiros 
atualmente instaladas, foi possível inferir a velocidade média das viaturas para cada destino. 
Estes tempos também serviram como base para avaliar a capacidade média de atendimento 
das viaturas, ou seja, considerando o tempo utilizado em cada emergência é possível se 
calcular quantas chamadas, em média, cada guarnição poderá atender por dia. 

No processamento do programa de alocação espacial, com a região de estudo dividida 
em 32 sub-regiões, concluiu-se que o com oito equipes se conseguiria atender todas as 
restrições do sistema (ver tabela 1). Com esta distribuição e definindo-se as áreas de 
influência de cada viatura, calcula-se o tempo resposta máximo de cada uma destas áreas. 
Considera-se como tempo de resposta máximo o resultado da distância que a viatura deve 
percorrer para atender aos distritos a ela atribuídos, dividido pela velocidade média de cada 
um destes distritos, ponderado em relação ao número médio de ocorrências. 

Como nos modelos deste trabalho introduziu-se a restrição de que o sistema trabalharia 
com uma baixa probabilidade de fila, considerou-se o tempo resposta como o parâmetro de 
avaliação do desempenho do sistema. A distribuição proposta para as viaturas permitirá que o 
atendimento das chamadas seja muito rápido e que a possibilidade de ocorrerem duas 
chamadas no mesmo período seja muito pequena e, por isto, na maior parte do tempo as 
guarnições deverão ficar disponíveis para a população.  
 

Tabela 1 - Resultado do modelo de alocação espacial. 
 

Unidade no Localização Distritos atendidos (Área de influência) 
1 Centro Norte Centro Norte 
2 Centro Sul Centro Sul 
3 Estreito Estreito, Jardim Atlântico. 
4 Trindade Trindade, Agronômica, Itacorubi, Saco Grande 
5 Capoeiras Capoeiras, Coqueiros, Abraão, Itaguaçú 
6 Campeche Campeche, Rio Tavares, Pântano do Sul,  

Armação, Ribeirão da Ilha 
7 Trevo de Ratones  Jurerê, Daniela, Ratones, Canavieiras, Ingleses, 

Cacupé, Sambaqui, Sto Antônio de Lisboa 
8 Córrego Grande Córrego Grande, Lagoa da Conceição, Saco dos 

Limões, Carianos, Tapera, Costeira, Pantanal, 
Barra da Lagoa 



96 Engenharia Civil • UM                         Número 27, 2006 

Segundo projeções do último censo, a população de Florianópolis atualmente é de 
aproximadamente 400.000 habitantes. Verifica-se que o modelo propôs o dobro das equipes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde, uma para cada 100.000 habitantes. Explica-se este 
fato pela medida de desempenho adotada, tempo resposta máximo de 15 minutos. Como 
Florianópolis tem uma topografia muito montanhosa as viaturas uma maior dificuldade para 
se locomoverem e, com isto, desenvolvem uma velocidade média, inferior a das cidades 
planas. Deve-se levar em conta também que, na temporada de verão, a população da cidade 
quase que triplica, exigindo muito mais do sistema. 

Adotando-se a recomendação do Ministério da Saúde, apenas quatro equipes seriam 
alocadas no município de Florianópolis, cuja distribuição pode ser vista na tabela 2. Neste 
caso, o tempo resposta máximo subiria para 35 minutos. 
 
Tabela 2 - Resultado do modelo de alocação espacial adotando-se a restrição imposta pelo 

Ministério da saúde de se alocar uma equipe para cada 100.000 habitantes  . 
 

Unidade no Localização Distritos atendidos (Área de influência) 
1 Centro Norte Centro Norte, Centro Sul, Trindade, 

Agronômica, Itacorubi, Saco Grande, Córrego 
Grande, Saco dos Limões, Pantanal. 

2 Estreito Estreito, Jardim Atlântico,Capoeiras, Coqueiros, 
Abraão, Itaguaçú 

3 Campeche  Campeche, Rio Tavares, Pântano do Sul, 
Armação, Ribeirão da Ilha Carianos, Tapera, 
Costeira, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição. 

4 Trevo de Ratones  Jurerê, Daniela, Ratones, Canavieiras, Ingleses, 
Cacupé, Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa. 

 
No modelo, testou-se também a alternativa de incluir como uma das variáveis, a 

distância entre o ponto de chamada e a localização do hospital mais próximo. Verificou-se que 
com isto o tempo resposta até a chegada das viaturas ao solicitante ficava ligeiramente 
aumentado. Consultando os especialistas em atendimento emergencial, todos afirmaram que o 
mais importante é a rápida chegada da equipe ao paciente, quando se procede a estabilização 
do mesmo, estacando-se alguma hemorragia, imobilizando-se alguma fratura, desobstruindo-
se as vias aéreas, etc. Os especialistas garantem que, com o doente atendido e estabilizado, o 
transporte para o hospital pode ser feito com mais calma. Optou-se, portanto, usar como 
objetivo do modelo apenas a minimização do tempo resposta para chegada ao ponto de 
chamada. 
 
4.  CONCLUSÃO 
 

O modelo apresentou bons resultados, distribuindo as viaturas de maneira que permite 
obter um menor tempo resposta para atendimento das emergências em áreas urbanas. No 
estudo de caso exemplo, como era esperado, a distribuição privilegiou os distritos que 
apresentam maior probabilidade de acidentes.  

Conclui-se que existe uma carência muito grande de metodologias que visem 
aperfeiçoar os serviços de atendimento emergencial, principalmente em países mais pobres, 
onde a pouca disponibilidade de estatísticas confiáveis dificulta a tarefa dos pesquisadores. 
Compete à universidade criar mecanismos simples, práticos e eficientes para otimização 
destes sistemas e apresentá-los para a sociedade que, em última análise, é quem decidirá se a 
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solução proposta para minimizar os problemas é de seu interesse ou não tendo em vista que 
sempre os recursos são escassos e a opção de empregá-los em um projeto ocasionará uma 
retração nas disponibilidades financeiras para os demais projetos e obras. 

Justifica-se, portanto, que o SAMU mereça estudos para racionalização de sua 
operação, de maneira que possa continuar a oferecer aos habitantes das cidades um serviço 
eficiente e seguro. Com a metodologia apresentada neste trabalho sera possível se reduzir o 
tempo resposta para atendimentos emergenciais na grande Florianópolis da média atual de 45 
minutos, para 15 minutos, o que, sem dúvida, representa um incremento significativo no nível 
de serviço e muitas vidas poderão ser salvas. 

A metodologia proposta pode também ser utilizada para quaisquer outros serviços 
urbanos nos quais é necessário se fazer a distribuição de facilidades ou equipamentos numa 
determinada área bastando apenas a alteração nas variáveis de entrada, que se modificam em 
cada caso.  
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