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1. RESUMO 

A qualidade de serviço emergencial oferecida de forma gratuita por órgãos públicos 

do país sempre foi motivo de grande discussão, seja pela ineficiência no 

atendimento aos pacientes ou pela busca de alternativas que melhorem o nível de 

serviço. O presente trabalho tem como principal objetivo propor um modelo capaz de 

reduzir a distância percorrida por ambulâncias até os locais de atendimento. A partir 

de conceitos aplicados à pesquisa operacional, como Simulação de Monte Carlo e 

programação inteira, o modelo desenvolvido busca otimizar a alocação de unidades 

móveis de emergência a fim de melhorar o nível de serviço oferecido aos pacientes 

pelos órgãos públicos da cidade de São Caetano do Sul.  Para avaliação e 

elaboração do modelo foram consideradas variáveis que garantissem eficiência na 

resposta aos chamados e cobertura total às ocorrências registradas, dentre as quais 

destacam-se: raio de cobertura, número de ambulâncias disponíveis e distância 

entre ocorrências. Como resultado do trabalho, o estudo compara o cenário 

existente atual e o proposto pelo modelo com o intuito de comprovar a melhora na 

eficiência do serviço e, consequentemente, no atendimento às ocorrências. 

2. Introdução 

Entende-se como casos de emergência, situações em que pacientes apresentam 

risco eminente de vida, os quais exigem tratamentos imediatos a fim de evitar 

complicações mais graves (PAIM, 1994). 

Browm (1994), em seu estudo sobre serviços médicos de emergência, afirma que há 

uma associação positiva entre o tempo de resposta de ambulâncias e a taxa de 

acidentes graves e fatais. 

Dados divulgados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (2015) revelam que de 

todos os acidentes considerados fatais ocorridos em São Paulo em 2015, 34,7% das 

mortes ocorreram no local do acidente, enquanto que 65,9% ocorreram no dia do 

acidente. 

Tais dados refletem como a prontidão no atendimento de casos emergenciais é 

relevante no que diz respeito ao serviço de saúde oferecido aos pacientes. 



Atualmente não existem leis capazes de definir o tempo máximo de resposta para 

ocorrências atendidas por unidades móveis de urgência. No entanto, existem 

padrões, baseados em estudos publicados em âmbito internacional, que definem um 

tempo de resposta adequado para atendimento às vítimas. Segundo Bergner, 

Eisenberg e Hallstrom (1979), as chances de sobrevivência aumentam para 43% 

quando a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é feita em até oito minutos após a 

ocorrência do acidente.  

Assimilando tal estudo aos relatórios divulgados pelo SAMU do município de São 

Caetano do Sul, para o período compreendido entre julho de 2016 e fevereiro de 

2017, pode-se afirmar que em apenas dois meses considerados, o tempo máximo 

de resposta estava dentro do padrão internacional considerado. 

3. Objetivos 

O objetivo do presente trabalho visa propor um modelo de alocação e 

posicionamento de ambulâncias, o qual seja capaz de otimizar o sistema de 

atendimento de ocorrências na cidade de São Caetano do Sul a partir da redução da 

distância percorrida por tais unidades móveis até os locais de acidentes. 

4. Metodologia 

De acordo com a classificação de métodos de pesquisa imposta por Filippini (1997), 

o presente trabalho é definido como modelagem axiomática normativa, uma vez que 

o estudo visa definir uma solução ótima, a partir de modelo baseado em conceitos 

matemáticos, para um problema a ser estudado. Quanto à finalidade, o trabalho 

classifica-se como pesquisa aplicada, pois se baseia no estudo de um problema 

concreto, entendido como alocação e posicionamento de ambulâncias. 

Indo além, o trabalho em questão ainda é classificado como estudo de campo, uma 

vez que a pesquisa se preocupa em analisar a atual situação do Serviço de 

Atendimento Móvel do município comparando-o com a aplicação do modelo 

proposto. 

5. Desenvolvimento 

Como primeira etapa para o desenvolvimento do modelo, realizou-se Simulação de 

Monte Carlo a fim de distribuir no cenário considerado os possíveis acidentes 



ocorridos no munícipio, admitindo, para isso, uma distribuição probabilística 

previamente definida. A justificativa de ter utilizado tal ferramenta baseia-se no fato 

de não haver atualmente uma base de dados consolidada com registros dos locais 

de acidente. Realizado tal etapa, realizou-se agrupamento sobre as ocorrências 

dispostas no mapa, utilizando um método estatístico conhecido como clusterização. 

Em seguida, as distâncias entre os clusters foram determinadas a fim de garantir 

total cobertura sobre as ocorrências. Por último, inseriram-se tais dados no modelo, 

apresentando como resultado os pontos ótimos de alocação e, consequentemente, a 

minimização das distâncias percorridas por ambulâncias. 

6. Resultados preliminares 

O resultado preliminar apresentado até o momento baseia-se no modelo de 

programação inteira elaborado a partir do estudo da situação atual do SAMU e na 

projeção de pontos ótimos alocados no município, considerando as restrições e 

variáveis utilizadas no modelo.  
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