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RESUMO 

 

A APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO P-MEDIANA NA AVALIAÇÃO 

DA ALOCAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NO 

INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Os serviços de atendimento pré-hospitalar são considerados como toda e 

qualquer assistência realizada direta ou indiretamente, fora do âmbito hospitalar, 

através dos diversos meios e métodos disponíveis. Segundo o Anuário do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), em 2015, foram 

realizadas pelas ambulâncias da corporação o total de 220.219 mil atendimentos, 

sendo que um terço ocorreu nos municípios do interior do estado, onde existem 67 

unidades de Bombeiro Militar que alocam 55 ambulâncias. O tempo de resposta 

entre solicitação do atendimento até a chegada da ambulância ao local do evento 

se caracteriza como um fator determinante no índice de sobrevivência do paciente. 

Nesse estudo considerou-se um modelo matemático de localização, conhecido 

como p-mediana, com o objetivo de avaliar a alocação das ambulâncias nas 

unidades do CBMERJ, situadas no interior do estado e propor uma realocação 

destas viaturas, visando diminuir a distância média e o tempo de resposta, 

aumentando a eficácia do atendimento pré-hospitalar prestado. Foram coletados 

dados da localização geográfica das unidades do CBMERJ, no interior e a alocação 

de ambulância nessas unidades. Verificou-se, com base nos dados obtidos 

demonstrados que a realocação promoveu uma diminuição nos tempos de 

deslocamento e aumentou o número de municípios que alcançaram o tempo 

resposta de 14,5 minutos. Esse valor foi considerado satisfatório visto que se 

aproxima ao tempo de 8 minutos, valor mundialmente aceito para deslocamento de 

viatura em atendimento de emergência. 

 

Palavras-chave: Ambulância. Alocação. Emergência. Tempo resposta. P-mediana. 



 

 

ABSTRACT  

 

 

A APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO P-MEDIANA NA AVALIAÇÃO DA 

ALOCAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NO INTERIOR 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

The mobile emergency services perform the pre-hospital care, considered as 

any and all assistance performed outside the hospital scope. According to the 

Yearbook of the Rio de Janeiro State Fire Department, in 2015, a total of 220,219 

thousand visits were performed by the ambulances of this corporation, of which one 

third of these services are located in the interior of the state where there are 67 units 

of this corporation, which allocate 55 ambulances. The response time between 

requesting care until the arrival of the ambulance to the event site is characterized 

as a determinant factor in the survival rate of the patient. In this study we consider a 

mathematical localization model known as p-median to evaluate the allocation of 

ambulances in the CBMERJ units in the interior of the state and propose a 

reallocation in order to minimize the average distance and time response of these 

vehicles in order to increase the effectiveness of the service. Data were collected on 

the geographical location of CBMERJ units in the interior and the allocation of 

ambulance in these units. It was verified, based on the data obtained demonstrated 

that the relocation promoted a decrease in the times of displacement and increased 

the number of municipalities that reached the response time of 14.5 minutes. This 

value was considered satisfactory as it approximates the time of 8 minutes, a world-

wide value for vehicle displacement in emergency care. 

 

Keywords: Ambulance. Allocation. Emergency. Response time. Model p-median. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

O interior do Estado do Rio de Janeiro, segundo dados do IBGE (2017), tem 

uma população estimada em torno de 10 milhões de habitantes. A qualidade de vida 

de uma população, pode ser avaliada através da capacidade efetiva de um grupo 

social de satisfazer suas necessidades, examinando-se os recursos disponíveis. 

Assim, as condições de saúde podem ser analisadas pela qualidade dos serviços 

prestados (HERCULANO, 2000). 

As ações públicas em saúde incluem o individual e o coletivo, com ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os campos. Dentro deste 

conceito amplo, que direciona à intervenção às necessidades de saúde, inclui-se o 

atendimento a pacientes com quadros agudos, onde como componente importante 

do sistema encontram-se os serviços de emergência móvel (LOPES; FERNANDES, 

1999). 

Os serviços de emergência móvel, realizam o atendimento pré-hospitalar, 

considerado como toda e qualquer assistência realizada, direta ou indiretamente, 

fora do âmbito hospitalar, através dos diversos meios e métodos disponíveis, com 

uma resposta adequada à solicitação, a qual poderá variar de um simples conselho 

ou orientação médica ao envio de uma viatura de suporte básico ou avançado ao 

local da ocorrência, visando a manutenção da vida e/ou a minimização das sequelas 

(LOPES; FERNANDES, 1999).  

Dentro deste contexto está inserido o 1° Grupamento de Socorro de 

Emergência, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Distribuídas pelo interior do Estado do Rio de Janeiro, existem 67 unidades 

desta corporação, que alocam 55 ambulâncias, divididas entre básicas, 

intermediárias e avançadas (Figura 1). Segundo o Anuário do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, em 2015, foram realizadas pelas ambulâncias 

desta corporação um total de 220.219 mil atendimentos, sendo que um terço destes 

atendimentos localizados no interior do estado.  
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Embora a taxa de sobrevida do paciente reflita a capacidade de um sistema 

de emergência móvel de atingir seu objetivo, poucos modelos a consideram, devido 

à dificuldade de vincular a medida da taxa de sobrevivência as mudanças viáveis 

no processo de resgate. Sacco et al., (2005) e Wang et al., (2012) propuseram 

superar esta dificuldade, analisando a taxa de sobrevivência para pacientes 

gravemente feridos, através da estimativa da taxa de degradação, que é a 

probabilidade de declínio da taxa de sobrevivência do paciente, enquanto ele espera 

que os cuidados adequados sejam administrados. 

 

 

Figura 1: Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Corpo de bombeiros. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Portanto, o tempo de resposta é um fator crucial na sobrevivência do 

paciente, assim espera-se que a ambulância chegue ao local dos incidentes o mais 

rapidamente possível. Eisemberg et al. (1990), dizem que a maior sobrevida em 

vítimas de parada cardíaca ocorre quando as manobras de reanimação são 

realizadas dentro de 8 minutos. Desta forma, o tempo de resposta é usado como 

objetivo para planejar os sistemas de emergência móvel e medir seu desempenho.   

Existem vários modelos com o objetivo de promover uma distribuição ideal 

de ambulâncias Van Essen et al., (2013). A maioria destes modelos assume uma 

capacidade fixa definida pelos recursos disponíveis e tenta maximizar o 
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desempenho baseado na cobertura e assim aumentar a fração de chamadas que 

podem ser alcançadas dentro um determinado tempo de resposta desejado. Dentre 

estes modelos, existem aqueles projetados para minimizar a distância média ou o 

tempo. Esse conceito leva a um modelo de localização conhecido como p-mediana. 

O modelo p-mediana define a localização das instalações (p) para minimizar a 

distância média ou tempo entre demanda de uma população e a instalação mais 

próxima (RUSLIM; GHANI, 2006).  

O modelo p-mediana mede a eficácia das instalações de emergência, pois à 

medida que as distâncias de deslocamento diminuem promovem uma diminuição 

no tempo resposta (SERRA et al., 1998). 

Segundo Calvo et al., (1973), os modelos matemáticos de localização são 

úteis como uma ferramenta utilizada para comparar a localização proposta de um 

veículo de emergência, com a localização atual em termos das características de 

desempenho, como tempo-resposta, resultantes de uma simulação computacional. 

 

 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar através do modelo p-mediana a alocação das ambulâncias envolvidas 

com o atendimento pré-hospitalar do CBMERJ, situadas no interior do estado do 

Rio de Janeiro, com o intuito de propor uma realocação de modo a minimizar a 

distância média e o tempo de resposta destas viaturas, com a finalidade de 

aumentar a eficácia do atendimento. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
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I. Identificar a localização das unidades do Corpo de Bombeiros no interior do 

Estado do Rio de Janeiro e descriminar em qual destas unidades encontram-se 

alocadas as ambulâncias desta corporação; 

II. Utilizar o modelo p-mediana para propor através de matriz de distância e tempo 

qual seria a alocação ideal para as ambulâncias do corpo de bombeiros no interior 

do estado; 

III. Comparar com a distribuição atual; 

IV. Analisar os dados obtidos, com o intuito de propor uma nova alocação das 

ambulâncias do Corpo de Bombeiros no interior do estado com a finalidade de 

diminuir o tempo resposta. 

 

 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

 O trabalho está estruturado em 5 capítulos. 

O presente capítulo, Introdução, apresenta a contextualização do tema e os 

objetivos da pesquisa. 

 O capítulo 2, Revisão da Literatura relacionada ao tema emergência pré-

hospitalar, serviços de atendimento de emergência, alocação de ambulâncias, 

modelos matemáticos de alocação e a associação entre os temas, bem como 

considerações sobre a importância de aumentar a eficiência dos modelos de 

atendimento de emergência pré-hospitalares. 

O capítulo 3, Metodologia, descreve o método utilizado para pesquisa, onde 

foi utilizado o modelo matemático p-mediana, com o intuito de propor uma melhor 

distribuição das ambulâncias do Corpo de Bombeiros no interior do Estado do Rio 

de Janeiro. 

O capítulo 4, Resultados e discussão apresenta os resultados encontrados 

na pesquisa com o mapeamento da produção científica sobre o tema, bem como a 

discussão dos mesmos.  

O capítulo 5, apresenta as conclusões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

A sociedade ao longo da história, de diferentes formas, se organiza para 

solucionar as suas questões. Em paralelo, assim também é a evolução da pesquisa 

médica, uma incessante busca de soluções para os males que afligem a sociedade 

da sua época. A medicina do século XIX caracterizou-se por grandes mudanças, 

pois pode-se afirmar que estava assente uma característica que definiria a medicina 

dos séculos seguintes, a dicotomia entre uma ciência médica baseada na teoria e 

as condutas norteadas pela prática. 

No século XIX, segundo a medicina laboratorial encontrava-se apoiada em 

uma crescente interação entre ciências biológicas e não biológicas, promovendo 

áreas como a etiologia e a fisiopatologia, que sofreram um grande desenvolvimento, 

tendo sido protagonizadas por grandes nomes como Louis Pasteur. Na segunda 

metade do século XIX, doenças como tuberculose, cólera, peste bubônica, tifo 

exantemático, gripe pneumônica e varíola mataram percentagens elevadas da 

população (ALMEIDA, 2014). 

No século XX, a área de saúde passou por uma grande evolução científica e 

tecnológica, pois com o advento de novos medicamentos, tecnologias e 

procedimentos, estas doenças que matavam milhões de pessoas no século XIX 

diminuíram sensivelmente (SANTOS FILHO et al., 1977).  

Este fato histórico, proporcionou uma mudança nos perfis epidemiológicos 

das doenças mais prevalentes em todo o mundo. Em 1930, as doenças infecciosas 

e parasitárias foram responsáveis pela metade da totalidade de óbitos em que se 

era possível aferir a luz das pesquisas da época, enquanto que em 1985 elas 

representavam apenas 7%. Por outro lado, as doenças do aparelho circulatório 

representavam 12% da mortalidade da população mundial em 1930 e chegaram a 

35% em 1985. Aumentos ainda mais pronunciados ocorreram com as neoplasias e 

com as mortes consequentes às causas externas: ambas tiveram um aumento 

proporcional de 3% para 12% (PRATA, 1989). 

Assim como o resto do mundo, o Brasil nos últimos cinquenta anos 

experimentou importantes mudanças no perfil das doenças que atingem a 

população, com alterações relevantes no quadro de causas de morte (IBGE, 2009).  
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Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (2009), as 

doenças infectocontagiosas, que representavam cerca de metade das mortes 

registradas no País em meados do Século XX, hoje são responsáveis por menos 

de 10% da mortalidade, ocorrendo o oposto em relação às doenças 

cardiovasculares. Há também um importante aumento na violência urbana, que é 

responsável por um elevado número de óbitos. 

A estes dados, soma-se o aumento da concentração da população nos 

grandes centros urbanos. Segundo Destri Junior (2005), cidades com grandes 

concentrações populacionais surgiram e com elas os problemas decorrentes, dentre 

estes os mais importantes: a grande utilização dos automóveis como meio de 

transporte; a sobrecarga do sistema viário; o aumento da violência urbana; as 

doenças provenientes de uma população caracteristicamente sedentária e com 

hábitos alimentares pouco adequados.  

A partir desses fatores e de outros, as ocorrências médicas se multiplicaram 

nos grandes centros urbanos, promovendo diferentes demandas para os serviços 

de saúde no país, o que exige novas prioridades na área das políticas públicas. 

Agora, para atender as mais intensas demandas da população, faz-se necessário 

conduzir uma melhor abordagem, principalmente no que se refere ao atendimento 

emergencial de doenças de origem cardiocirculatória e eventos associados a 

violência urbana e acidentes automobilísticos. 

Por estas mudanças, no último século, a gestão em saúde tornou-se uma 

atividade bastante complexa, porque além do aumento da demanda do 

atendimento, a gestão dos serviços de saúde tem se caracterizado por uma 

escassez de recursos humanos e financeiros, ainda mais evidente nos serviços 

públicos voltados para o atendimento de emergência e principalmente nos países 

em desenvolvimento. Portanto, a busca de meios que objetivam proporcionar a 

oferta de um serviço de atendimento à população mais eficiente, sem a necessidade 

de aumento de recursos é um importante instrumento nos processos de 

organização dos serviços de atendimento de emergência. 

A qualidade de vida de uma população, pode ser avaliada através da 

capacidade efetiva de um grupo social de satisfazer suas necessidades, 

examinando-se os recursos disponíveis. Assim, as condições de saúde podem ser 

analisadas pela qualidade dos serviços prestados (HERCULANO, 2000). 
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As ações públicas em saúde incluem o individual e o coletivo, com ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os campos. Dentro deste 

conceito amplo, que direciona à intervenção às necessidades de saúde, inclui-se o 

atendimento a pacientes com quadros agudos, onde como componente importante 

do sistema encontram-se os serviços de emergência móvel (LOPES; FERNANDES, 

1999). 

Os serviços de emergência móvel, realizam o atendimento pré-hospitalar, 

considerado como toda e qualquer assistência realizada, direta ou indiretamente, 

fora do âmbito hospitalar, através dos diversos meios e métodos disponíveis, com 

uma resposta adequada à solicitação, a qual poderá variar de um simples conselho 

ou orientação médica ao envio de uma viatura de suporte básico ou avançado ao 

local da ocorrência, visando a manutenção da vida e/ou a minimização das sequelas 

(LOPES; FERNADES, 1999).  

Os referidos serviços são sistemas complexos, caracterizados por uma 

variação significativa nas equipes que os compõe, na abrangência espacial, nas 

abordagens de atendimento e nos indicadores de qualidade.  

Segundo Fontanella e Carli (1993), a primeira tentativa de organização 

moderna de possibilitar um auxílio médico de urgência pré-hospitalar foi colocada 

em prática no ano de 1792, por Dominique Jean Larrey, cirurgião e chefe militar das 

tropas da Grande Armée de Napoleão. Depois de ver a velocidade com que 

manobravam as carruagens francesas que compunham a flying artillery (artilharia 

voadora) nos campos de batalha, Larrey adaptou-as como ambulance volantes 

(ambulâncias voadoras) e tripuladas por militares treinados com os conhecimentos 

de primeiros socorros da época, tinham a missão de prover um transporte rápido 

dos feridos do local do combate para os hospitais de campanha, na Batalha de Metz 

(1793) durante a Guerra da Primeira Coalizão que ocorreu no período napoleônico. 

Ao fim do confronto, demonstrou com sucesso o valor das ambulâncias de campo. 

Larrey também aumentou a mobilidade e melhorou a organização dos hospitais de 

campanha e estabeleceu uma regra para a triagem de vítimas de guerra, tratando 

os feridos de acordo com a gravidade de seus ferimentos e a urgência da 

necessidade de cuidados médicos, independentemente de sua posição ou 

nacionalidade. Relatos da época, descrevem que soldados de exércitos inimigos, 

assim como os franceses e seus aliados, eram tratados. O cuidado era 

dimensionado no próprio campo de batalha, com o objetivo de prevenção de futuras 
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complicações das lesões que precocemente se apresentavam nos soldados 

vitimados.  

Na prática civil, as instituições médicas demoraram a se mobilizar, mesmo 

diante do aumento progressivo de perdas de vidas humanas no ambiente pré-

hospitalar causadas por emergências cardiovasculares e acidentes de trânsito. 

Essa demora, fez com que autoridades sanitárias na França, delegassem no início 

do século XX, a responsabilidade deste serviço ao Corpo de Bombeiros, o que 

historicamente, pode de certa forma explicar a importante abrangência deste 

serviço que é de responsabilidade das unidades de bombeiros espalhadas em todo 

o mundo, até os dias de hoje (LOPES; FERNANDES, 1999). 

Lopes e Fernandes (1999), descrevem que na França, foram criadas, em 

meados do ano de 1955, as primeiras equipes móveis de reanimação, ou seja, foi 

neste período que emergiram as primeiras ambulâncias, colocando como missão 

inicial a assistência médica aos pacientes que foram vítimas de acidentes de trânsito 

e ainda buscando a manutenção da vida dos pacientes. 

O serviço de atendimento pré-hospitalar no Brasil tem um histórico ligado a 

instituição militar. Em 1856 é criado o Corpo Provisório de Bombeiros da cidade do 

Rio de Janeiro e, 43 anos após sua criação, em 1899, a primeira ambulância puxada 

por tração animal é colocada em ação. 

Em julho de 1986, é criado pelo Decreto nº 9.053 do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro o Grupamento de Socorro de Emergência, constituído como um 

órgão do Poder Executivo Estadual, pertencente à estrutura operacional do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), da Secretaria de 

Estado da Defesa Civil (SEDEC). O Grupamento de Socorro de Emergência 

constituía a unidade operacional do CBMERJ, cuja missão era o atendimento pré-

hospitalar móvel à população do Estado do Rio de Janeiro, em situações de 

emergência ou urgência médica em vias e logradouros públicos, em sua essência.  

Mesmo com a criação desta unidade no Estado do Rio de Janeiro e de outros 

programas de trabalho afins em outras Unidades Federativas do Brasil, 

principalmente no Estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul o modelo de 

prestação de serviço destas unidades ainda era incipiente, não contextualizado e 

adaptado principalmente ao modelo norte-americano. Havia falta de 

reconhecimento e oportuna normatização dos serviços de atendimento de urgência 

e emergência no país por parte das instituições responsáveis por estas demandas. 
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Somente em 1998, que o Conselho Federal de Medicina (CFM), lançou a 

Resolução nº 1529, que define a atividade médica na área de urgência/emergência 

em sua fase pré-hospitalar e em 1999 o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 

824, normatiza o atendimento pré-Hospitalar, em todo território nacional. Dois anos 

mais tarde, em 2001, a portaria do Ministério da Saúde nº 814, define as diretrizes 

e princípios da regulação médica nas emergências/urgências. 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2001, no Brasil é de domínio do poder 

público prover para a sociedade, um atendimento qualificado para situações de 

agravo à saúde ou situações que atentem contra sua integridade física. No Brasil 

essa estrutura é provida por entidades públicas, como por exemplo: polícia (federal, 

civil e militar), corpo de bombeiros, serviço de atendimento móvel de urgência, rede 

de hospitais e unidades de atendimento, dentre outros. 

Em razão a esta responsabilidade pública, o Ministério da Saúde em 2002, 

promove a estruturação dos Sistemas Estaduais de Urgências e Emergências, 

buscando envolver toda rede assistencial de forma regionalizada e hierarquizada. 

Esta estruturação é regulamentada pela Portaria 2048/GM de 05/11/2002. Esta 

portaria versa sobre as atribuições aos componentes do Sistema de Urgência e 

Emergências que compõe a rede de atendimento a pacientes em situação de 

emergência em todo o país. Para atingir este objetivo, descreve os princípios, as 

diretrizes, as normas e os critérios de funcionamento da Regulação Médica das 

Urgências e Emergências, do atendimento pré-hospitalar móvel e ainda das 

Unidades de Referência Hospitalar em Atendimento às Urgências e Emergências. 

Este Regulamento é de caráter nacional devendo ser utilizado pelas Secretarias de 

Saúde dos estados e do Distrito Federal. Este é um documento norteador na 

constituição do atendimento pré-hospitalar realizado pelo CBMERJ. 

O nível pré-hospitalar móvel na área de urgência, caracteriza-se pelo 

componente de um sistema de emergência que define-se pelo atendimento que 

procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde 

(de natureza clínica, cirúrgica, traumática ou psiquiátrica), que possa levar a 

sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe 

atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente 

hierarquizado e integrado ao sistema de emergência local. Pode-se chamá-lo de 

atendimento pré-hospitalar móvel primário quando o pedido de socorro for oriundo 

de um cidadão ou de atendimento pré-hospitalar móvel secundário quando a 
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solicitação partir de um serviço de saúde, no qual o paciente já tenha recebido o 

primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência 

apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade 

para a continuidade do tratamento. 

O CBMERJ, através de suas ambulâncias de atendimento pré-hospitalar 

presta o atendimento à população no serviço pré-hospitalar caracterizado pelo 

Ministério da Saúde, tanto o primário e como o secundário. 

Segundo a Portaria GM/2048 (2002), os serviços de atendimento pré-

hospitalar móvel devem contar com equipe de profissionais oriundos da área da 

saúde e não oriundos da área da saúde.  

A equipe de profissionais oriundos da área da saúde deve ser composta por: 

médicos responsáveis pelo atendimento necessário para a reanimação e 

estabilização do paciente no local do evento e durante o transporte; enfermeiros 

responsáveis pelo atendimento de enfermagem necessário para a reanimação e 

estabilização do paciente, no local do evento e durante o transporte e auxiliares e 

técnicos de Enfermagem com a atuação sob supervisão imediata do profissional 

enfermeiro.  

O CBMERJ apresenta na composição da guarnição de suas ambulâncias, 

profissionais compatíveis as diretrizes do Ministério da Saúde, com a característica 

destes serem militares de suas fileiras. Médicos e enfermeiros são oficias do quadro 

de saúde e auxiliares e técnicos de enfermagem são praças que compõem as 

fileiras da corporação. 

Além da equipe de saúde, segundo o Ministério da saúde, em situações de 

atendimento às urgências relacionadas às causas externas ou de pacientes em 

locais de difícil acesso, deverá haver uma ação pactuada, complementar e integrada 

com outros profissionais não oriundos da saúde – bombeiros militares, policiais 

militares e rodoviários e outros, formalmente reconhecidos para o desempenho das 

ações de segurança, socorro público e salvamento. 

Em convergência com a portaria que rege o atendimento pré-hospitalar em 

todo o território nacional, em situações específicas de atendimento, como aquelas 

que se caracterizam por um local de difícil atendimento, local remoto de salvamento 

ou que aquelas que levam risco a equipe que trabalha na ambulância, no CBMERJ, 

equipes de apoio composta por bombeiros militares que não são da área de saúde 

apoiam estas ocorrências. Estes se responsabilizam pela sinalização do local, 
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estabilização de veículos acidentados, reconhecimento e gerenciamento de riscos 

potenciais (incêndio, materiais energizados, produtos perigosos) obtenção de 

acesso ao paciente e suporte básico de vida. 

Segundo a Portaria GM/2048, define-se como ambulância um veículo 

(terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine exclusivamente ao transporte de 

enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão 

obedecer às normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. 

Ainda segundo a mesma Portaria, as Ambulâncias devem ser classificadas 

em: Tipo A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em 

decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções 

simples e de caráter eletivo. Tipo B – Ambulância de Suporte Básico: veículo 

destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e 

ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não 

classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou 

durante transporte até o serviço de destino. Tipo C - Ambulância de Resgate: 

veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de 

acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de 

salvamento (terrestre, aquático e em alturas). Tipo D – Ambulância de Suporte 

Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco 

em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que 

necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos 

médicos necessários para esta função. Tipo E – Aeronave de Transporte Médico: 

aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-hospitalar de 

pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de resgate, dotada de 

equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil - DAC. 

Tipo F – Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado aquaviário, 

destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos 

médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade. Estas 

ambulâncias deverão dispor de materiais e equipamentos ou similares em eficácia 

aqueles definidos na Portaria.  

Seguindo a definição acima descrita e seguindo as Normas Gerais de Ação 

do Grupamento de Socorro de Emergência, publicadas em Boletim da Secretaria 

do Estado de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de janeiro 

número 175 de 19 de setembro de 2008, o CBMERJ pode classificar os veículos 
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que possui para transporte exclusivo de doentes como ambulâncias Tipo B, Tipo D, 

Tipo E e Tipo F.  

No interior do Estado do Rio de Janeiro, o atendimento pré-hospitalar é 

realizado pelo CBMERJ de forma quase exclusiva, por ambulâncias Tipo B e Tipo 

D, salvo algumas remoções inter-hospitalares de pacientes, com destino em sua 

maioria para cidade do Rio de janeiro, realizada pelas ambulâncias classificadas 

como Tipo E. Devido a limitações financeiras e operacionais para a construção de 

uma estrutura adequada para o efetivo uso das aeronaves, seu uso operacional em 

eventos de primeiro atendimento no interior do Estado do Rio de Janeiro é muito 

reduzido, aumentando assim a importância de uma adequada distribuição das 

viaturas nesta região para contemplar um adequado atendimento as demandas da 

população. 

Em relação a composição de suas equipes, a estratificação define-se 

segundo a Portaria GM/2048 por, ambulância do Tipo A (2 profissionais, sendo um 

o motorista e o outro um Técnico ou Auxiliar de enfermagem); ambulância do Tipo 

B (2 profissionais, sendo um o motorista e um técnico ou auxiliar de enfermagem); 

ambulância do Tipo C (3 profissionais militares, policiais rodoviários, bombeiros 

militares, e/ou outros profissionais reconhecidos pelo gestor público, sendo um 

motorista e os outros dois profissionais com capacitação e certificação em 

salvamento e suporte básico de vida); ambulância do tipo D (3 profissionais, sendo 

um motorista, um enfermeiro e um médico); 

No CBMERJ, a configuração da composição das equipes estratificadas por 

viaturas difere das recomendações da Portaria vigente. A ambulância Tipo B do 

CBMERJ é composta por (3 profissionais, sendo um o motorista e dois técnicos ou 

auxiliares de enfermagem). A ambulância do Tipo D do CBMERJ é composta por (3 

profissionais, sendo um motorista, um médico e outro um Técnico ou Auxiliar de 

enfermagem). Ainda possui uma composição de equipe que não consta nas normas 

vigentes de estratificação de equipes de ambulâncias do ministério da saúde, que 

no CBMERJ é chamada de viatura intermediária e sua equipe é composta por (3 

profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e outro um Técnico ou Auxiliar de 

enfermagem). 

Segundo a Portaria GM/2048 (2002), um dos componentes de um sistema 

de assistência a emergências é a Regulação Médica das Urgências, baseada em 

Centrais de Regulação, que é o elemento ordenador e orientador dos Sistemas 
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Estaduais de Urgência e Emergência. As Centrais, estruturadas nos níveis estadual, 

regional e/ou municipal, organizam a relação entre os vários serviços, qualificando 

o fluxo dos pacientes no Sistema e geram uma porta de comunicação aberta ao 

público em geral, através da qual os pedidos de socorro são recebidos, avaliados e 

hierarquizados. 

No CBMERJ, foi criado em 2011, o Centro de Operações GSE/SAMU 

(COGS), que é responsável pela atividade de Regulação Médica, que compreende 

desde o atendimento via telefonia dos chamados de emergência até o despacho 

das viaturas e acompanhamento remoto dos atendimentos até a sua resolução no 

local ou transporte para um hospital de referência. Este sistema de regulação, por 

definição deveria contribuir para a diminuição da deficiência existente entre a 

necessidade de atendimento da população e a capacidade de resposta do CBMERJ 

as solicitações de atendimento de emergência pré-hospitalar no interior do estado 

do Rio de Janeiro. Porém, esta unidade de regulação, por específicas limitações 

técnico-operacionais tem pouca influência no processo de tomada de decisão 

relacionada ao despacho de viaturas para o atendimento pré-hospitalar realizado 

no interior do estado, caracterizando sua maior atividade e efetividade na cidade do 

Rio de Janeiro. Esta deficiência, aumenta a importância de uma efetiva alocação 

dos recursos e ambulâncias no interior do estado, com o objetivo de prover uma 

adequada de serviço à população. 

Em 2008, o Governo do Estado do Rio de Janeiro através do Decreto 41.308, 

de 15 de maio de 2008, responsabiliza o CBMERJ pela administração e operação 

do Atendimento Pré-Hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) na capital do estado, passando a realizar também os atendimentos de 

urgência e emergência no interior de residências na abrangência territorial da cidade 

do Rio de Janeiro. Este decreto tem vários desdobramentos no aspecto gerencial 

da distribuição de recursos humanos e materiais voltados para o atendimento a 

emergências pré-hospitalares. Devido ao aumento não programado do número de 

solicitações para atendimentos diários da ordem de mais de 60%, cria-se uma 

necessidade de responder a esta robusta demanda através de investimentos, 

promovendo assim, uma escassez da oferta recursos proporcionais para o interior 

do estado, o com o passar do tempo, tornou o serviço insuficiente para atender as 

demandas de uma população crescente, sendo emergente a criação de ferramentas 

para uma melhor distribuição dos recursos operacionais da corporação. 
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Em 2019, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto 

número 36, de 10 de dezembro de 2019, extingue da estrutura organizacional do 

CBMERJ, o Grupamento de Socorro de Emergência. Este decreto, é uma mudança 

de ordem administrativa, sem perceptíveis mudanças operacionais no que se refere 

ao atendimento pré-hospitalar prestado pelo CBMERJ. Há uma mudança da 

subordinação dos recursos humanos e materiais dentro da estrutura organizacional, 

mas mantém-se em todo o Estado do Rio de Janeiro a configuração das viaturas, a 

configuração da tripulação, o número de viaturas e a sua alocação nos respectivos 

quartéis. 

Atualmente, o CBMERJ possui 70 unidades móveis de socorro de 

emergência terrestre, classificadas em unidades móveis avançadas (com médicos), 

unidades móveis intermediárias (com enfermeiro) e básicas (com técnico de 

enfermagem capacitado em APH), distribuídas por todo o Estado do rio de Janeiro.  

O atendimento pré-hospitalar do CBMERJ está presente em 33 municípios 

do interior do Estado do Rio de Janeiro, que juntos correspondem a 

aproximadamente 80% da população do estado. Os demais municípios que não são 

contemplados por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, são assistidos pelas 

unidades das cidades vizinhas. Distribuídas pelo interior do Estado do Rio de 

Janeiro, existem 67 unidades desta corporação, que alocam 55 ambulâncias, 

divididas entre básicas, intermediárias e avançadas. 

Segundo a Portaria Ministério da Saúde 2.048/2009, a distribuição de 

ambulâncias nos municípios da Federação, devem seguir um critério de alocação 

pré-estabelecido na proporção de um veículo de suporte básico à vida para cada 

grupo de 100.000 a 150.000 habitantes, e de um veículo de suporte avançado à 

vida para cada 400.000 a 450.000 por habitantes. 

Esse critério mostrou-se insuficiente em relação a promoção de um 

atendimento pré-hospitalar executado com tempos-resposta satisfatórios (intervalo 

entre acionamento e chegada da ambulância à cena), principal indicador de 

qualidade de um sistema de atendimento móvel de emergência. Condições 

geográficas e de mobilidade, além de distribuição e densidade populacional, 

passaram a ser consideradas como critérios mais úteis para alocação de 

ambulâncias (O’DWYER et al., 2017).  



27 
 

 

Desta forma, a densidade demográfica e a extensão territorial das 

localidades são fatores que influenciam no desempenho da resposta das equipes 

médicas de emergência (TAKEDA et al., 1990). 

O efeito da densidade populacional sobre a sobrevivência em pacientes pós 

eventos cardiovasculares agudos, associam uma pior sobrevida em áreas regionais 

de maior densidade populacional. Segundo Shaun et al. (2013), os resultados da 

parada cardíaca extra hospitalar não assistida, em áreas residenciais com maior 

densidade populacional, foram mais pobres do que em áreas não residenciais e o 

número de pacientes que entraram em colapso em áreas residenciais e 

sobreviveram foi significativamente menor do que os pacientes que sobreviveram 

em uma área não residencial e de menor densidade populacional. 

Um dos fatores responsáveis por esta pior sobrevida é que o aumento 

populacional, aumenta o número de chamados, que consequentemente aumenta 

os tempos resposta das equipes de atendimento móvel de emergência (NEHME, 

2014). Além disso, a densidade populacional interfere indiretamente, nas condições 

de tráficos das estradas, que segundo Lam et al. (2015), é um importante fator de 

risco que pode afetar os tempos de resposta de ambulâncias para incidentes de 

trauma. 

Os serviços médicos de emergência organizam-se geralmente dentro uma 

área geográfica pré-estabelecida. Como o atendimento de emergência pré-

hospitalar envolve a avaliação e tratamento de pacientes no local de um incidente, 

um dos principais inimigos de qualquer sistema de atendimento de emergência é o 

número de veículos de emergência disponíveis para pronta resposta a incidentes. 

Quanto maior o tempo que uma viatura encontra-se ocupada em atendimento, 

definida como taxa de ocupação, menor a disponibilidade de resposta as 

solicitações de socorro. Este fato, pode deslocar ambulâncias desocupadas, que 

estão ainda mais distantes do local da solicitação, aumentando assim o tempo 

resposta (LAM et al., 2015). 

A expansão urbana está significativamente associada ao aumento do tempo 

de resposta do atendimento à emergência pré-hospitalar e uma maior probabilidade 

de atraso no deslocamento de ambulâncias para atendimento a acidentes 

automobilísticos (TROWBRIDGE et al., 2009). 

O tamanho da área geográfica pelo qual este sistema de resposta a 

emergências responde, é um dos principais fatores que aumentam o tempo de 
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deslocamento das viaturas de atendimento e assim, aumentam o tempo resposta, 

comprometendo a eficácia do atendimento (STEIN, 2015). 

Segundo a Portaria GM 2048 (2002), que versa sobre o destino destas 

viaturas, após o primeiro atendimento, existem duas principais referências. Uma 

delas, são as unidades não hospitalares de atendimento às urgências e 

emergências. Estas unidades, devem funcionar 24 horas por dia e estar aptas a 

prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por quadros agudos ou 

crônicos agudizados, com o intuito principal de descentralizar o atendimento de 

pacientes com quadros agudos de média complexidade e ser um entreposto de 

estabilização do paciente crítico para o serviço de atendimento pré-hospitalar 

móvel. 

Outra referência, são as Unidades Hospitalares de Atendimento em Urgência 

e Emergência, que são classificadas de acordo com seus recursos humanos, 

recursos tecnológicos, sua área física, suas rotinas de atendimento e sua grade de 

referência para o direcionamento dos pacientes para o adequado seguimento de 

suas patologias de base e condições de saúde. 

A abrangência geográfica da área operacional e a densidade populacional, 

também interferem no deslocamento das ambulâncias para as bases de 

atendimento que compõem o sistema de atendimento de emergência local (STEIN, 

2015).  

Pelo acima exposto, é indiscutível que o primeiro atendimento a urgência e 

emergência constitui-se em um importante componente da assistência à saúde. A 

crescente demanda por serviços nesta área nos últimos anos, devida ao 

crescimento do número de acidentes e da violência urbana e à insuficiente 

estruturação da rede são fatores que têm contribuído decisivamente para a 

sobrecarga de serviços de urgência e emergência disponibilizados para o 

atendimento da população.  

Na questão social, a importância de uma adequada resposta a eventos que 

envolvam situações emergenciais originárias de causas externas, pode ser 

verificada pelo aumento de 30% no índice APVP (Anos Potenciais de Vida Perdidos) 

em relação a acidentes e violências nos últimos anos, enquanto que por causas 

naturais, os números estudados estão em queda (GAWRYSZEWSKI et al., 2000). 

Atualmente, em todos os países, os recursos públicos para a saúde são 

inadequados para atender às demandas pelos serviços. Portanto, os formuladores 
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de políticas devem fornecer os serviços de saúde mais eficazes aos cidadãos, 

dentro dos limitados recursos disponíveis. Durante as últimas décadas, muitas 

pesquisas utilizando técnicas, ferramentas e teorias de pesquisa operacional foram 

aplicadas a uma ampla gama de problemas na área da saúde. O planejamento de 

serviços de ambulância é um ramo da saúde. A localização da ambulância e os 

problemas de redistribuição são considerados duas questões importantes no 

planejamento do serviço de ambulância (MALEKI et al., 2014). 

Segundo Babaei et al. (2017) o processo de planejar, gerenciar e controlar 

os recursos é fundamental para um sistema provedor de atendimento de 

emergência. Ao usar os recursos disponíveis, os melhores serviços de socorro são 

entregues aos necessitados. A criação de condições mais adequadas para a 

tomada de decisões depende da investigação da logística da assistência oferecida. 

Portanto, planejar os cuidados em saúde empregados ao atendimento a 

vítimas em situação de emergência clínica e traumática no ambiente pré-hospitalar 

é fundamental para um adequado atendimento à população. Para isso faz-se 

necessário buscar indicadores fidedignos, em que se possa aferir a qualidade do 

serviço oferecido a população.  

Uma definição clássica de qualidade em cuidados de saúde foi proposta por 

Donabedian (1980). De acordo com sua interpretação, existem três categorias para 

definição de qualidade em saúde: estrutura, processo e qualidade do resultado.  

Portanto a aferição da qualidade do resultado de um serviço de emergência, 

com posterior utilização como elemento norteador é por definição um importante 

instrumento para melhoria em qualidade de cuidados de saúde prestados a uma 

população. 

Segundo Aboueljinane (2013) três níveis de planejamento podem ser 

realizados com o intuito de melhorar o desempenho de sistemas de emergência 

móvel. No nível estratégico as decisões são geralmente feitas para vários anos, 

como, por exemplo, a construção de novas bases. No nível tático, as decisões são 

válidas por períodos de um mês a um ano, como por exemplo o número e a alocação 

de ambulâncias. Por fim, no nível operacional, as decisões são feitas com 

informações diárias ou em tempo real, como a realocação dinâmica de ambulâncias 

durante o dia.  

Destri Junior (2005) constata que o planejamento estratégico a longo prazo, 

é comumente deixado em segundo plano, em detrimento aos aspectos operacionais 
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e diários. Um dos elementos de nível tático/operacional na cadeia de decisões é a 

alocação de ambulâncias. 

Desta forma, o processo de tomada de decisão diária é importante no 

contexto do Serviço de Atendimento Pré-hospitalar. As decisões tomadas 

impactarão diretamente na qualidade do serviço (BÉLANGER et al., 2016), 

especialmente para regiões como o interior do Estado do Rio de Janeiro, que se 

caracteriza com uma demanda heterogênea de solicitações (LEKNES et al., 2017). 

Vale ressaltar que segundo Babaei et al. (2017), encontrar a decisão 

adequada em um atendimento de emergência, está sempre sob influência de 

considerar as limitações financeiras. A busca de uma adequada tomada de decisões 

na logística de assistência leva a estabelecer uma condição melhor, com menores 

custos.  

Em relação a avaliação da qualidade do resultado de um sistema de 

emergência, embora a taxa de sobrevida do paciente reflita a capacidade de um 

sistema de emergência móvel de atingir seu objetivo, poucos modelos a 

consideram, devido à dificuldade de vincular a medida da taxa de sobrevivência à 

mudanças viáveis no processo de resgate. Sacco et al., (2005) propuseram superar 

esta dificuldade, aproximando a taxa de sobrevivência para pacientes gravemente 

feridos, através da estimativa da taxa de degradação, que é a probabilidade de 

declínio da taxa de sobrevivência do paciente, enquanto espera que os cuidados 

adequados sejam administrados. 

Portanto, o tempo de resposta é um fator crucial na sobrevivência do 

paciente, assim espera-se que a ambulância chegue ao local dos incidentes o mais 

rapidamente possível. Eisemberg et al., (1990), dizem que a maior sobrevida em 

vítimas de parada cardíaca ocorre quando as manobras de reanimação são 

realizadas dentro de 8 minutos. Desta forma, para a maioria dos países, a qualidade 

do processo (tempo de resposta) é usada como objetivo para planejar os sistemas 

de emergência móvel e medir seu desempenho.  

Estudos demonstram que, a redução do tempo de resposta da ambulância 

aumenta a probabilidade de sobrevivência dos pacientes (SARAC, 2014). 

Neste sentido, a localização de ambulâncias é uma questão relevante, com 

o objetivo de prover uma melhora da qualidade dos serviços prestados, através de 

um adequado tempo resposta de atendimento. 
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O atendimento de emergência tem como principal ferramenta para a 

diminuição da morbidade e mortalidade, a precocidade do atendimento, tanto em 

emergências clínicas como traumáticas. A criação de um sistema de emergência 

móvel, tem como principal objetivo diminuir o máximo possível este tempo resposta, 

levando o atendimento ideal o mais breve possível ao encontro das vítimas.  

Yu et al. (2017) afirma que o tempo de resposta é um dos principais 

indicadores de desempenho de um sistema de atendimento médico de emergência 

móvel, uma vez que a resposta rápida à ambulância proporciona aos pacientes 

melhores chances de se recuperarem ou sobreviverem. 

Abreviar o tempo do primeiro atendimento, torna-se ainda mais evidente, 

quando sondamos a via final comum do paciente não adequadamente atendido em 

situação de emergência, que é a parada cardíaca. 

A parada cardíaca súbita refere-se à cessação súbita da atividade cardíaca 

com colapso hemodinâmico, tipicamente devido à taquicardia ventricular sustentada 

ou a fibrilação ventricular. Esses eventos ocorrem principalmente em pacientes com 

doença cardíaca estrutural (que pode não ter sido previamente diagnosticada), 

particularmente doença coronariana (DEMIROVIC, 1994). Dados de atestados de 

óbito sugerem que a parada cardíaca súbita é responsável por aproximadamente 

15% da mortalidade total nos Estados Unidos e em outros países industrializados 

(ZHENG et al., 2001). 

Na presença de uma parada cardíaca, o tempo para a desfibrilação é o mais 

importante determinante da sobrevida (ATKINS, 1986). Esta verdade decorre de 

vários motivos: (1) o ritmo inicial mais frequente na parada cardíaca súbita 

presenciada é a Fibrilação Ventricular; (2) o tratamento mais efetivo para a 

Fibrilação Ventricular é a desfibrilação elétrica; (3) a probabilidade de desfibrilação 

com sucesso diminui rapidamente ao longo do tempo. Muitos adultos com Fibrilação 

Ventricular podem sobreviver neurologicamente intactos, se a desfibrilação for 

realizada até 6 a 10 minutos após a parada cardíaca súbita, particularmente se a 

Reanimação Cardiopulmonar for realizada. Entretanto, é improvável que a 

Reanimação Cardiopulmonar converta a Fibrilação Ventricular para um ritmo 

normal. Assim, a velocidade com que a desfibrilação é realizada é o principal 

determinante do sucesso das tentativas de ressuscitação para o tratamento da 

parada cardíaca originada de uma Fibrilação Ventricular. As taxas de sobrevida 

após a parada cardíaca caem aproximadamente 7% a 10% a cada minuto que a 
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desfibrilação é retardada. Uma taxa de sobrevivência de até 90% foi relatada 

quando a desfibrilação é alcançada no primeiro minuto do colapso. Quando a 

desfibrilação é retardada, as taxas de sobrevida caem para aproximadamente 50% 

em 5 minutos, aproximadamente 30% em 7 minutos, aproximadamente 10% em 9 

a 11 minutos, e aproximadamente 2 % a 5% além de 12 minutos (EISEINBERG, 

1990). 

Segundo Ballesteros-Peña et al. (2013), ao descrever as características 

epidemiológicas das paradas cardíacas atendidas em unidades básicas de suporte 

de vida no País Basco (Espanha) e buscar fatores associados à falha da 

ressuscitação cardiopulmonar, 71,4% das paradas cardíacas atendidas ocorreram 

em casa. A ressuscitação cardiopulmonar foi iniciada antes da chegada da 

ambulância em somente 23% dos casos. A ressuscitação cardiopulmonar antes da 

chegada da ambulância foi incomum. Assim, desenvolver estratégias destinadas a 

reduzir o tempo de resposta da ambulância e educar o público na ressuscitação 

básica podem diminuir a elevada mortalidade associada a eventos que evoluem 

para a cardíaca. 

Sund (2013) através de modelos de simulação que promovem a realocação 

de ambulâncias com o intuito de diminuir o tempo-resposta de atendimento, 

demostrou que ao reduzir o tempo de resposta das ambulâncias envolvidas no 

atendimento a pacientes com parada cardíaca extra hospitalar em 1 minuto, ocorreu 

um aumento da taxa de sobrevivência dos pacientes atendidos de 4,6%. 

Devido à importância das causas externas como etiologia de graves doenças 

emergenciais, o adequado entendimento do atendimento a lesões traumáticas e a 

importância da precocidade da sua abordagem faz-se necessária no contexto da 

promoção de um cuidado adequado praticado por sistemas de emergência móvel. 

Lesões traumáticas podem variar de pequenas feridas isoladas a lesões 

complexas envolvendo múltiplos sistemas orgânicos. Todos os pacientes com 

trauma exigem uma abordagem sistemática para a gestão para maximizar os 

resultados e reduzir o risco de lesões não descobertas (WHO, 2010). 

O trauma é uma das principais causas de mortalidade global. Em todo o 

mundo, as lesões causadas pelo trânsito são a principal causa de morte entre 18 e 

29 anos, enquanto nos Estados Unidos, o trauma é a principal causa de morte em 

adultos jovens e representa 10% de todas as mortes entre homens e mulheres. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as lesões causadas pelo trânsito foram 
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responsáveis por 1,25 milhões de mortes em 2014, e o trauma deverá aumentar 

para a terceira causa de incapacidade em todo o mundo até 2030. Fora das áreas 

de conflito armado, os ferimentos penetrantes são responsáveis por menos de 15% 

das mortes traumáticas em todo o mundo, mas essas taxas variam de acordo com 

o país.  

Pacientes com lesões traumáticas graves têm uma probabilidade 

significativamente menor de mortalidade ou morbidade quando tratados em centros 

de trauma especializados (MACKENZIE et al., 2006). As causas mais comuns de 

mortalidade por trauma são hemorragia, síndrome de disfunção de múltiplos órgãos 

e parada cardiorrespiratória. 

Relativamente poucos pacientes morrem após as primeiras 24 horas após a 

lesão. Pelo contrário, a maioria das mortes ocorre no local ou nas primeiras quatro 

horas após o paciente chegar a um centro de trauma (TEIXEIRA et al., 2007).  

O conceito de "hora de ouro", que enfatiza o aumento do risco de morte e a 

necessidade de intervenção rápida durante a primeira hora de tratamento após um 

grande trauma, foi descrito em estudos iniciais sobre trauma. Sem dúvida, que a 

intervenção rápida melhora o resultado de pacientes feridos, principalmente na 

presença de obstrução das vias aéreas, pneumotórax hipertensivo, hemorragia 

grave (ATLS, 2012). 

Assim diminuir o tempo resposta de atendimento para pacientes vítimas de 

trauma, é um instrumento importante para aumentar a sobrevida destes pacientes 

(BRANAS et al., 2005). 

Pelo exposto, em serviços de atendimento móvel de emergência, é 

importante alocar as ambulâncias de forma que os eventos possam ser atendidos 

o mais rápido possível. O desempenho desses sistemas é afetado pela localização 

das ambulâncias em ralação as solicitações (TORO-DÍAZ et al., 2013). 

Existem vários modelos que localizam ambulâncias, com o intuito de 

proporcionar que a solicitação seja atendida dentro de um tempo de resposta 

mundialmente aceito como o satisfatório, que é em torno de 8 minutos, segundo 

Eisemberg et al., (1990). Estes modelos dividem-se basicamente em duas 

propostas para alcançar este objetivo: maximizar a cobertura ou minimizar o tempo 

de resposta. 

Um exemplo é o Trauma Resource Allocation Model for Ambulances and 

Hospitals (TRAMAH), que foi formulado para maximizar a cobertura de pacientes 
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gravemente feridos na cidade de Maryland (Estados Unidos da América). Neste 

modelo, uma lesão grave seria considerada atendida, se pelo menos um centro de 

trauma fosse localizado dentro de um tempo de resposta padronizado, seja por terra 

ou por ar. O modelo matemático TRAMAH é uma ferramenta de trabalho criado para 

que os planejadores de sistemas de trauma localizem melhor seus recursos, com 

relação às necessidades espaciais e tempos de resposta (BRANAS et al., 2000). 

Vários trabalhos têm demonstrado consideráveis benefícios ao projetar redes 

de serviços de emergência com o auxílio de técnicas para promover uma melhor 

alocação das bases e viaturas de emergência. Os resultados demostram que tanto 

a cobertura de uma população como a redução o tempo de resposta dos chamados 

recebidos podem ser otimizados (BARRETO et al., 2017). 

Segundo Dibene et al. (2017), o impacto de medidas que propõem uma 

melhor alocação de ambulâncias é concreto em termos da redução do número de 

regiões descobertas, da diminuição da ocupação do sistema de atendimento e da 

consequente melhoria na qualidade do serviço. Resultados sugerem que, para 

melhorar um serviço de emergência pré-hospitalar móvel, é mais importante 

melhorar a alocação de ambulâncias do que aumentar o tamanho da frota. 

Dibene et al. (2017) afirma que o tempo de resposta pode ser eficientemente 

aprimorado, através da realocação das instalações atuais, sem o dispêndio de 

recursos financeiros adicionais, através da utilização de modelos matemáticos de 

localização. 

A modelagem matemática tem sido utilizada constantemente para lidar com 

problemas reais do cotidiano. De acordo com Bassanezi (2002), a modelagem 

matemática é um processo utilizado para obtenção e validação de problemas 

matemáticos. Mais do que isso, ela é a arte de transformar situações reais em 

problemas matemáticos. 

A ciência matemática de localização de instalações atraiu muitas pesquisas 

ao longo de quase quatro décadas. Os investigadores concentraram-se em 

algoritmos e formulações em diversos contextos no setor privado (fábricas, bancos) 

e no setor público (ambulâncias, hospitais). Cada formulação tem diferenças e 

semelhanças em relação às outras, mas as peculiaridades de cada problema 

fornecem o combustível para as centenas de investigações (REVELLE et al., 2003). 

Para tratar problemas que envolvem a localização de ambulâncias, a 

literatura tem usado modelos de localização de instalações. A localização de 
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instalações envolve determinar a melhor localização de uma instalação para 

interagir com seus clientes. Os trabalhos pioneiros envolvendo a localização de 

instalações apareceram na década de 1960, com a publicação de Hakimi (1964), 

para a instalação de postos de serviços em rede. 

Para os problemas de localização de ambulâncias, os trabalhos pioneiros 

surgiram por volta da década de 1970, segundo Brotcorne, Laporte e Semet (2003). 

Os modelos de localização são classificados em duas categorias principais. 

Modelos deterministas são usados no estágio de planejamento e ignoram 

considerações estocásticas sobre a disponibilidade de ambulâncias. Modelos 

probabilísticos refletem o fato de que as ambulâncias operam como servidores em 

um sistema de filas e nem sempre podem atender uma chamada. Em adição, os 

modelos dinâmicos foram desenvolvidos para realocar repetidamente as 

ambulâncias ao longo do dia Brotcorne et al., (2003). 

Entre os modelos probabilísticos, pode-se citar o The Maximal Availability 

Location Problem (MALP), formulado para resolução do problema de localização 

máxima de cobertura. Como um modelo probabilístico, a aleatoriedade na 

disponibilidade de servidores é considerada. No MALP, no entanto, supõe-se que 

as probabilidades de diferentes servidores serem ocupados sejam independentes. 

Neste modelo é possível localizar um número limitado de veículos de emergência, 

como ambulâncias, de modo a maximizar as chamadas para o serviço que têm uma 

ambulância disponível dentro de um padrão de tempo ou distância com 

confiabilidade (MARIANOV et al., 1996). 

Existem vários modelos deterministas com o objetivo de promover uma 

distribuição ideal de ambulâncias (VAN ESSEN et al., 2013). A maioria destes 

modelos assume uma capacidade fixa definida pelos recursos disponíveis e tenta 

maximizar o desempenho baseado na cobertura e assim aumentar a fração de 

chamadas que podem ser alcançadas dentro um determinado tempo de resposta 

desejado.  

Entre os principais modelos propostos estão o modelo Location Set Covering 

Model (LSCM), introduzido por Toregas et al. (1971), que tem por objetivo minimizar 

o número de ambulâncias necessárias para cobrir todos os pontos de demanda; o 

modelo Maximal Covering Location Problem (MCLP) desenvolvido por Church e 

Revelle (1974), que busca maximizar a cobertura total da demanda de acordo com 

disponibilidade da ambulância; o modelo Maximal Covering Location Problem 
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(MCLP) modificado, estudado por Daskin e Stern (1981) e que tem por objetivo 

maximizar a cobertura da demanda e o número de pontos de demanda atendidos. 

Outro modelo matemático de localização é o Maximum Expected Covering 

Location Problem (MEXCLP), que foi desenvolvido por Daskin em 1983 e usa 

critérios de cobertura de área para propor a melhor alocação de ambulâncias. 

Quando os tempos de resposta são mais importantes do que a cobertura, o 

(MEXCLP) perde a sua eficiência Van den Berg et al. (2015). 

O Maximum Expected Coverage Location Problem with Two Types of 

Servers (MEXCLP2), também usa critérios de cobertura para localizar ambulâncias 

e unidades médicas de atendimento (MCLAY et al. 2009). É utilizado em sistemas 

de emergência que são formados por unidades fixas e móveis de assistência, 

portanto, sua aplicação prática necessita de maiores recursos financeiros. 

Otimizar o atendimento de emergência móvel com diminuição do tempo 

resposta é possível através da alocação de ambulâncias norteado por modelos 

matemáticos (NOGUEIRA et al., 2016). 

Van den Berg et al. (2015), descreve que os modelos dependentes do tempo 

podem resultar em melhores soluções do que os modelos independentes do tempo. 

Dentre modelos os modelos matemáticos conhecidos por buscar promover 

uma melhor alocação de ambulâncias, existem aqueles projetados para minimizar 

a distância média ponderada ou o tempo. Esse conceito leva a um modelo de 

localização conhecido como p-mediana. O modelo p-mediana define a localização 

das instalações (p) para minimizar a distância média ou total entre demanda de uma 

população e a instalação mais próxima (RUSLIM et al., 2006). 

O objetivo é localizar a instalação onde o tempo médio de resposta (tempo 

entre o recebimento de uma chamada e a chegada do veículo de emergência) é 

minimizado.  

Segundo Cacetta et al. (2005), a minimização do tempo de resposta mede o 

desempenho das instalações de emergência. O desempenho dessas instalações 

pode ser melhorado, movendo os locais existentes das instalações de emergência 

ou aumentando o número de instalações. No entanto, aumentar o número de 

instalações é geralmente limitado devido a restrições de investimentos financeiros. 

Por isso, é importante localizar instalações de emergência de forma eficaz e 

eficiente. Uma maneira de medir a eficiência e a eficácia das instalações de 

emergência é avaliando a distância média entre os clientes e as instalações. 
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Quando a distância média diminui, a acessibilidade das instalações aumenta e os 

tempos médios de resposta diminuem. Isso é conhecido como o problema da p-

mediana, que foi introduzido por Hakimi (1964). 

O modelo de p-mediana é um dos modelos de localização mais populares da 

literatura. Esse modelo foi aplicado várias vezes para localizar centros nos setores 

públicos e privados e conceitualmente, ele é muito simples (LORENA, 1994). 

Segundo Davoudpour et al. (2014), o modelo p-mediana, ao minimizar a 

distância total de deslocamento das ambulâncias da sua base, para a cena de 

chamada, reduz também o custo do serviço.  

O problema p-mediana é um problema de alocação de localização que tem 

sido extensivamente estudado. A razão para o interesse é que ele tem aplicações 

práticas em uma ampla variedade de problemas de planejamento (DZATOR, 2013). 

Para Clemente (2002), o problema de p-mediana consiste em escolher um 

subconjunto de (p) localizações dentre os nós da rede, de forma a atender as 

demandas dos clientes ao menor tempo.  

Dentro do modelo p-mediana, existem os problemas de p-centros que 

surgem para a escolha de localização de serviços públicos de emergência, como 

postos de bombeiros e hospitais. Nesses casos, deseja-se que o tempo máximo de 

deslocamento entre qualquer ponto de demanda e o ponto de atendimento mais 

próximo seja inferior a um dado limite. Assim, para dadas (p) localizações de oferta, 

atribui-se um ponto de demanda, de forma a buscar que a distância máxima total 

seja mínima (CLEMENTE, 2002). 

O modelo p-mediana é um modelo básico da teoria da localização, onde a 

distribuição espacial e a quantidade de demanda por um determinado serviço ou 

instalação são conhecidas. A tarefa é encontrar locais para um determinado número 

de instalações que satisfaçam a demanda. Os locais são ideais, se os esforços de 

viagens ponderados para atender a demanda, a partir para das instalações mais 

próximas forem minimizados.  

Um adequado tempo-resposta é fundamental para avaliação da qualidade do 

serviço prestado por uma instituição de atendimento pré-hospitalar.  

Assim, um critério importante para encontrar um bom local para instalações 

de emergência é a melhoria de tempos de resposta a chamadas de emergência. 

Este tempo depende principalmente da distância entre as instalações de 

emergência e o local da solicitação. Um objetivo importante é localizar essas 
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instalações de modo que a média da distância percorrida por quem utiliza essas 

instalações seja minimizada. Isto mede a eficácia e eficiência das instalações de 

emergência. Assim, a utilidade dessas instalações aumenta à medida que a 

distância diminui. Em outras palavras, à medida que as distâncias de viagem 

diminuem, a acessibilidade das instalações aumenta e eficácia das instalações 

também aumenta, dando origem a uma diminuição no tempo resposta (RUSLIM; 

GHANI, 2006) 

O modelo referido é caracterizado quando a distribuição espacial e a 

quantidade de demanda por um determinado serviço são conhecidas. A tarefa é 

encontrar locais para um determinado número de instalações que satisfaçam a 

demanda (DZATOR, 2013). Os locais são ideais, se os deslocamentos são 

minimizados.  

Desta forma, o modelo p-mediana mede a eficácia das instalações de 

emergência, pois à medida que as distâncias de deslocamento diminuem 

promovem uma diminuição no tempo resposta (SERRA et al., 1998) e a qualidade 

do serviço prestado. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 

Será utilizado o modelo matemático p-mediana, com o intuito de propor uma 

melhor distribuição das ambulâncias do Corpo de Bombeiros no interior do Estado 

do Rio de Janeiro. A equação abaixo mostra o modelo matemático do método 

utilizado.  

 

Min  
(1) 

Restrição 

            

(2) 

               (3) 

 
(4) 

            (5) 

            (6) 

 

 A localização da demanda (Municípios) é dada por I e as potencias bases 

(corpo de bombeiros) J. O tempo de viagem de todos os possíveis locais de base j 

J aos municípios i I é atribuída a . No modelo, a variável binária  é 1 se a 

base aberta j  J é a mais próxima base para exigir a localização i  I, está variável 

indica se um cliente i vai ser atendido por uma facilidade j. O número de ambulância 

que podem ser alocadas é dado como . Para denotar a importância de cada 

local de demanda i  I é utilizado o peso . A função objetivo (1) minimiza o 

tempo médio de resposta da base mais próxima até um cliente, a restrição 2 garante 

que cada município vai ser atendido por uma base, a restrição 3 assegura que um 

município seja atendido somente por uma facilidade que faça parte da solução, a 

restrição 4 impõe que seja aberta somente bases que sejam no máximo igual a 

, por fim as restrições 5 e 6 garantem que as variáveis de decisão sejam binárias 

e negativas. 
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Os dados que serão utilizados no modelo são os 91 municípios do interior do 

Estado do Rio de Janeiro (clientes) e as 67 unidades operacionais do Corpo de 

Bombeiros (facilidades) localizadas no interior do Estado. 

As unidades assim como as ambulâncias foram identificados com base no 

Anuário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.  

Posteriormente, estas unidades foram mapeadas pelo API do Google Maps, 

que auxiliou no cálculo das matrizes. Mapas do Google são utilizados no processo 

de planejamento em modelos matemáticos de localização de ambulâncias, devido 

a facilidade da sua utilização, sem comprometer os resultados. 

Essas matrizes representam as distâncias e o tempo de cada facilidade 

(unidade operacional) até os seus clientes (municípios do interior do Estado do Rio 

de Janeiro). Os pesos estabelecidos foram com base na população do município, 

ou seja, os municípios com maior número de habitantes terão prioridade sobre os 

demais. 

O número de casos de emergência que exigem uma ambulância, com o 

passar do tempo vem aumentando e uma das prováveis causas é devido a 

mudanças na demografia da população. Este aumento demográfico, por vários 

motivos, aumenta as demandas dos sistemas de emergência e aumenta os tempos 

de resposta das ambulâncias nos cenários de atendimento de emergências. 

Correlacionando as estatísticas atuais de atendimento, com fatores demográficos e 

as mudanças previstas na população, cada vez maior serão os tempos de resposta 

ao atendimento, piorando assim o resultado dos serviços de emergência. 

Desta forma, através de uma comparação, utilizando modelos matemáticos, 

de cenários ideais atuais, com perspectivas futuras permitirá que decisões de 

planejamento mais adequadas sejam tomadas (SASAKI et al., 2010). 

Assim o uso desta metodologia de modelos matemáticos para alocação de 

ambulâncias, poderá fornecer evidências em apoio ao planejamento da saúde 

pública e à tomada de decisões para o futuro (SASAKI et al., 2010). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

Os dados e informações obtidos no presente estudo estão relacionados à 

localização dos quartéis do CBMERJ, no interior do estado, respeitando-se as 

regiões administrativas operacionais denominadas de Corpos de Bombeiros de 

Área: Serrana (CBA II), Norte-Noroeste (CBA IV), Litorânea (CBA V), Sul (CBA III), 

Costa Verde (CBA VII), Baixada Fluminense (CBA VI), Metropolitana (CBA IX) e 

Atividades Especializadas (CBA VIII) e para cada uma destas áreas são 

apresentados determinados aspectos, como: municípios da região que a compõem, 

os municípios que são ou não contemplados com quartéis do CBMERJ, além de 

apontar destes quartéis, onde existe ou não uma ambulância alocada. 

Pode-se observar essa distribuição, conforme as informações descritas nos 

Quadros 1 a 8. 
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UBM - Municípios ASE Número de ASE 

6º GBM - Nova Friburgo SIM 1 

DBM 1/6 – Cordeiro SIM 1 

DBM 2/6 - Cachoeiras de Macacu NÃO 0 

DBM 3/6 - Bom Jardim NÃO 0 

DBM 4/6 – Cantagalo NÃO 0 

15º GBM - Petrópolis SIM 2 

DBM 1/15 - Três Rios SIM 1 

DBM 2/15 - Itaipava SIM 1 

16º GBM – Teresópolis SIM 1 

DBM 1/16 – Carmo NÃO 0 

DBM 2/16 - Bonsucesso SIM 1 

Quadro 1– Distribuição da lotação das UBM no CBA II - Serrana, de acordo com os municípios, 

presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 

 

 

UBM - Municípios ASE Número de ASE 

 5ºGBM – Campos dos Goytacazes SIM 2 

 DBM1/5 Guarus SIM 1 

 DBM 2/5 - São Fidélis SIM 1 

 DBM 3/5 - São João da Barra SIM 1 

 DBM 4/5 - Cambuci SIM 1 

 21º GBM - Itaperuna SIM 1 

 DBM 1/21 - Itaocara NÃO 0 

DBM 2/21 - Santo Antônio de Pádua SIM 1 

DBM 3/21 - Italva  SIM 1 

DBM 4/21 - Natividade NÃO 0 

DBM 5/21 - Bom Jesus de Itabapoana  NÃO 0 

Quadro 2– Distribuição da lotação das UBM no CBA IV – Norte/Noroeste, de acordo com os 

municípios, presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 
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UBM - Municípios ASE Número de ASE 

9º GBM - Macaé   SIM 1 

DBM 1/9 - Casemiro de Abreu SIM 1 

DBM 2/9 - Rio das Ostras SIM 1 

DBM 3/9 - Cabiúnas NÃO 0 

PABM 1/9 - Conceição de Macabu SIM 1 

18º GBM – Cabo Frio SIM 1 

DBM 1/18 - São Pedro D’Aldeia SIM 1 

DBM 2/18 - Armação de Búzios  SIM 1 

PABM 1/18 - Arraial do Cabo NÃO 0 

27º GBM - Araruama SIM 1 

DBM 1/27 - Saquarema SIM 1 

Quadro 3– Distribuição da lotação das UBM no CBA V – Baixada Litorânea, de acordo com os 

municípios, presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 

 

 

UBM - Municípios ASE Número de ASE 

10º GBM – Angra dos Reis SIM 1 

DBM 1/10 – Itaguaí SIM 1 

DBM 2/10 - Ilha Grande NÃO 0 

DBM 3/10 – Frade SIM 1 

DBM 4/10 - Mangaratiba  SIM 1 

26º GBM – Paraty SIM 1 

DBM 1/26 - Mambucaba SIM 1 

Quadro 4– Distribuição da lotação das UBM no CBA VII – Costa Verde, de acordo com os municípios, 

presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 
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UBM - Municípios ASE Número de ASE 

7º GBM - Barra Mansa    SIM 1 

22º GBM - Volta Redonda SIM 1 

DBM 1/22 - Barra do Piraí SIM 1 

DBM 2/22 - Valença SIM 1 

DBM 3/22 - Miguel Pereira SIM 1 

DBM 4/22 – Piraí NÃO 0 

DBM 5/22 - Vassouras NÃO 0 

DBM 6/22 - Mendes NÃO 0 

23º GBM - Resende SIM 1 

DBM 1/23 - Itatiaia NÃO 0 

Quadro 5– Distribuição da lotação das UBM no CBA III – Costa Sul de acordo com os municípios, 

presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 

 

 

UBM - Municípios ASE Número de ASE 

4º GBM – Nova Iguaçu  SIM 1 

DBM 1/4 - Nilópolis SIM 1 

DBM 2/4 – Belford Roxo SIM 1 

DBM 3/4 – Paracambi SIM 1 

DBM 4/4 – Seropédica NÃO  0 

14º GBM – Duque de Caxias SIM 1 

DBM 1/14 – São João de Meriti SIM 1 

Quadro 6– Distribuição da lotação das UBM no CBA VI – Baixada Fluminense de acordo com os 

municípios, presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 
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UBM - Municípios ASE Número de ASE 

 3º GBM – Niterói SIM 1 

 DBM 1/3 - Charitas SIM 1 

 DBM 2/3 – Maricá SIM 1 

 DBM 3/3 – Itaipu SIM 1 

 20º GBM – São Gonçalo SIM 1 

DBM 1/20 - Itaboraí SIM 1 

DBM 2/20 – Rio Bonito NÃO 0 

DBM 3/20 - Colubandê SIM 1 

Quadro 7– Distribuição da lotação das UBM no CBA IX – Metropolitana, de acordo com os 

municípios, presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 

 

 

UBM - Municípios ASE Número de ASE 

GOPP – Duque de Caxias SIM 1 

1° GSFMA – Alto da Boa Vista (RJ) NÃO 0 

2° GSFMA – Magé SIM 1 

Quadro 8– Distribuição da lotação das UBM no CBA VIII – Atividades Especializadas, de acordo com 

os municípios, presença ou não de ASE e números de ASE/UBM 

Fonte: Anuário do CBMERJ 2018 e EMG/BM3. 

 

 

Esta distribuição demonstrou que segundo o Anuário do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro do ano de 2018, dos 91 municípios do interior 

do Estado do Rio de Janeiro, existem 67 unidades do CBMERJ, distribuídas em 56 

municípios. Destas unidades, em 43 municípios, existem 55 ambulâncias alocadas 

e a presença do atendimento pré-hospitalar do CBMERJ. Esses municípios onde as 

ambulâncias estão presentes apresentam juntos, aproximadamente 80% da 

população do Estado do Rio de Janeiro.  

Os serviços médicos de emergência organizam-se geralmente dentro uma 

área geográfica pré-estabelecida (LAM et al., 2015). O tamanho da área geográfica 

pelo qual este sistema de resposta a emergências responde, é um dos principais 

fatores que aumentam o tempo de deslocamento das viaturas de atendimento e 
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assim, aumentam o tempo resposta, comprometendo a eficácia do atendimento 

(STEIN, 2015). 

 Desta forma a não cobertura de toda área geográfica do interior do Estado 

do Rio de janeiro e sua respectiva população pelo sistema de atendimento pré-

hospitalar proposto pelo CBMERJ, é uma característica que compromete o tempo 

de atendimento de vítimas e, por conseguinte, a eficácia deste atendimento. 

 Assim a atual distribuição, necessita de uma realocação das viaturas de 

atendimento pré-hospitalar, com o objetivo de promover uma diminuição do tempo 

resposta, almejando um serviço mais eficaz. 

A Figura 2 demonstra um Boxplot, que é uma ferramenta gráfica que 

representa a variação de valores numéricos obtidos por meio de quartis, que são 

valores que dividem uma amostra em quatro partes iguais. A descrição estatística 

da Figura 2, reflete o tempo de atendimento da base mais próxima ao município. No 

modelo atual, 50 % dos municípios atendem a chamados em um tempo de 

atendimento menor que 0,34 horas e 50% dos municípios atendem em um tempo 

de atendimento acima de 0,34 horas. Ainda no modelo atual, 25% dos municípios 

respondem a um chamado com um tempo resposta de 0,15 horas e outros 25% 

com um tempo de 0,55 horas. Por fim o tempo médio de resposta a um atendimento 

foi de 0,39 horas. 

Eisemberg et al. (1990), dizem que a maior sobrevida em vítimas de parada 

cardíaca ocorre quando as manobras de reanimação são realizadas dentro de 8 

minutos. Desta forma, para a maioria dos países, este tempo de resposta é usado 

como objetivo para planejar os sistemas de emergência móvel e medir seu 

desempenho. 

Desta forma o tempo médio de resposta de ambulâncias do CBMERJ, 

alocadas em quartéis localizados em municípios no Interior do Estado do Rio de 

Janeiro distribuídas no modelo atual é 4 vezes maior do que mundialmente aceito. 

Posteriormente, ao mapeamento das unidades do CBMERJ no Interior do 

Estado do Rio de janeiro pelo API do Google Maps, foi realizado o cálculo das 

matrizes pelo modelo matemático p-mediana. Essas matrizes representam as 

distâncias e o tempo de cada facilidade (unidade operacional) até os seus clientes 

(centro dos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro). 

No Modelo 1 apresentado na Figura 2, é demonstrado o primeiro cenário, 

que não leva em conta a população do município. A representação gráfica dos 
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resultados, demonstra que após a aplicação do modelo matemático, 50% dos 

municípios passam a atender a chamados em um tempo de atendimento menor que 

0,24 horas e 50% dos municípios atendem em um tempo de atendimento acima de 

0,324 horas. Ainda no Modelo 1, 25% dos municípios respondem a um chamado 

com um tempo resposta de 0,12 horas e outros 25% com um tempo de 0,41 horas. 

Por fim, o tempo médio de resposta a um atendimento foi de 0,30 horas. 

Há uma importante diminuição de 0,10 horas na média de atendimentos e 

além disso, nos municípios em que tem o maior tempo de atendimento, de 055 

horas, há uma diminuição para 0,41 horas. Esta diminuição além de diminuir a 

média de atendimento, diminui os maiores tempos de atendimento em 0,14 horas, 

o que além de diminuir o tempo resposta, aumenta a abrangência do atendimento. 

Esta diminuição do tempo resposta pode promover uma melhora da 

eficiência do atendimento pré-hospitalar do CBMERJ, pois Sund (2013) demostrou 

que, ao reduzir o tempo de resposta das ambulâncias envolvidas no atendimento a 

pacientes com parada cardíaca extra hospitalar em 1 minuto, ocorre um aumento 

da taxa de sobrevivência dos pacientes atendidos de 4,6%.  

Esta diminuição do tempo resposta corrobora com Dibene et al. (2017) que 

afirma que o tempo de resposta pode ser eficientemente aprimorado, através da 

realocação das instalações atuais e de acordo com Nogueira et al. (2016) é possível 

otimizar o atendimento de emergência móvel com diminuição do tempo resposta 

norteado por modelos matemáticos. 

Dentre modelos os modelos matemáticos conhecidos por buscar promover 

uma melhor alocação de ambulâncias, existem aqueles projetados para minimizar 

a distância média ponderada ou o tempo. Esse conceito leva a um modelo de 

localização conhecido como p-mediana. O modelo p-mediana define a localização 

das instalações (p) para minimizar a distância média ou total entre demanda de uma 

população e a instalação mais próxima (RUSLIM; GHANI, 2006). 

O objetivo de alocar as ambulâncias nas unidades onde o tempo médio de 

resposta (tempo entre o recebimento de uma chamada e a chegada do veículo de 

emergência) seja minimizado foi alcançado através do modelo matemático p-

mediana aplicado no cenário demonstrado no Modelo 1.  

No Modelo 2, apresentado na Figura 2 e na Tabela 1, é demonstrado o 

segundo cenário, que leva em conta a população do município. Foram 

estabelecidos pesos com base na população do município, ou seja, os municípios 
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com maior número de habitantes tiveram prioridade e receberam peso 1. Os 

municípios de menor número de habitantes receberam peso 0. 

A representação gráfica dos resultados demonstra que após a aplicação do 

modelo matemático, 50 % dos municípios passam a atender a chamados em um 

tempo de atendimento menor que 0,23 horas e 50% dos municípios atendem em 

um tempo de atendimento acima de 0,23 horas. No Modelo 2, 25% dos municípios 

respondem a um chamado com um tempo resposta de 0,12 horas e outros 25% 

com um tempo de 0,42 horas. Por fim o tempo médio de resposta a um atendimento 

foi de 0,30 horas. 

O aumento demográfico, por vários motivos, aumenta as demandas dos 

sistemas de emergência e aumenta os tempos de resposta das ambulâncias nos 

cenários de atendimento de emergências (STEIN, 2015). 

Porém esta afirmação não se comprovou de forma concreta na avaliação dos 

dados desta pesquisa. Os tempos de resposta de atendimento de municípios após 

o uso de pesos para diferenciar os municípios com maior ou menor densidade 

demográfica, pouco influenciaram e mudaram os resultados do uso do modelo 

matemático sem este fator qualitativo. O resultado que demonstrou uma alteração, 

foram nos 25% dos municípios com maior tempo resposta, onde houve um atraso 

após o uso da densidade demográfica de 0,1 horas. Este aumento segundo estudos 

de Sund (2013), poderia diminuir a taxa de sobrevivência dos pacientes atendidos 

em torno de 5%. 
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Figura 2- Boxplot do tempo de atendimento da base mais próxima ao município 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

Tabela 1-  Estatísticas descritivas dos cenários 

Cenário Min. 1st Qu. Median Mean±Sd 3rd Qu. Max. 

Atual 0,0000 0,1524 0,3469 0,3889±0,2811 0,5510 1,2233 

Modelo 1 0,0000 0,1263 0,2414 0,3010±0,2430 0,4146 1,2233 

Modelo 2 0,0000 0,1263 0,2389 0,3047±0,2490 0,4297 1,2233 

Min = Mínimo; 1st Qu. = 1º Quadrante; Median = Mediana; Mean±Sd = Média ± Desvio Padrão; 3rd 

Qu. = 3º Quadrante; Max. = Máximo 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

A Figura 3 apresenta um histograma constituído por retângulos, em que sua 

amplitude representa o intervalo em horas do tempo resposta dos atendimentos, 

divididos em 13 intervalos de 0,1 hora, que iniciam em 0,0 hora e terminam em 1,3 

horas. A valor da sua altura, correspondente ao número de municípios que 

obtiveram o respectivo tempo de resposta de atendimento. 
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No modelo atual, existe uma prevalência de municípios que respondem aos 

chamados de atendimento, com um tempo resposta que varia de 0,1 a 0,2 hora e 

0,2 a 0,3 hora. Todas as amplitudes de distribuição de tempo apresentam 

municípios que contemplam o respectivo tempo resposta.  

No Modelo 1, quando aplicado o modelo matemático p-mediana ocorre um 

aumento do número de municípios que respondeu a chamados de atendimento na 

primeira amplitude de tempo de resposta compreendido entre 0,0 hora a 0,1 hora. 

Este aumento foi significativo, pois ocorreu de 12 municípios para 19 municípios. 

Assim aumentou o número de municípios com tempo de resposta próximo ao 

preconizado no mundo atualmente, que é de 8 minutos (EISEMBERG et al., 1990). 

Da mesma forma, houve também um aumento do número de municípios que 

responderam ao atendimento com as ambulâncias do CBMERJ no tempo 

compreendido entre 0,1 hora e 0,2 hora. Este aumento ocorreu, com manutenção 

do mesmo número de municípios que responderam aos chamados com um tempo 

resposta compreendido entre 0,2 hora e 0,3 hora.  

Portanto este histograma demonstra que o modelo p-mediana, caracterizado 

quando a distribuição espacial e a quantidade de demanda por um determinado 

serviço são conhecidas, é uma ferramenta que procura realocar os recursos locais 

para um determinado número de instalações que satisfaçam a demanda (DZATOR, 

2013). Se os locais são ideais, se os deslocamentos são minimizados. 

No Modelo 2 apresentado na Figura 3, quando foram estabelecidos pesos 

com base na população do município no contexto da aplicação do modelo 

matemático p-mediana, mantém-se uma diminuição do tempo de resposta de 

atendimento das ambulâncias do CBMERJ aos chamados que estas viaturas são 

solicitadas, porém, é provável que pelo aumento da densidade demográfica destas 

regiões, há um aumento do número de chamadas, a qual este sistema de resposta 

a emergências responde, o que por definição aumentam o tempo de deslocamento 

das viaturas de atendimento e assim, aumentam o tempo resposta, comprometendo 

a eficácia do atendimento (STEIN, 2015). No Modelo 2, da Figura 3, este maior 

tempo de deslocamento se reflete por um maior número de municípios que atendem 

com o tempo superior a 1,1 hora, quando comparado, com o Modelo 1, quando o 

modelo matemático p-mediana, não se encontra submetido a influência qualitativa 

do número de habitantes do município estudado. 
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Este resultado está em sintonia com a literatura que descreve que a 

densidade populacional interfere no deslocamento das ambulâncias para as 

unidades emergenciais de atendimento que compõem o sistema de atendimento de 

emergência local (STEIN, 2015). 

 

 

 

Figura 3- Histograma (intervalo 0,1h) do tempo de atendimento da base mais próxima ao 

município. 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

A Figura 4 apresenta o Cartograma do Estado do Rio de Janeiro, com a 

alocação das ambulâncias nos GBM conforme o modelo atual. Como se verifica, 

existem 67 unidades do CBMERJ, distribuídas em 56 municípios. Destas unidades, 

em 43 municípios, existem 55 ambulâncias alocadas e a presença do atendimento 

pré-hospitalar do CBMERJ. 
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Figura 4- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Alocação das ambulâncias nos GBM 

conforme o modelo atual 

Fonte: EMG/CBMERJ 

 

 

Encontra-se na Figura 5 o Cartograma do Estado do Rio de Janeiro, com a 

realocação das ambulâncias nos GBM conforme o modelo 1, proposto após a 

aplicação do modelo matemático p-mediana. Como se verifica, o modelo propõe a 

realocação de 12 ambulâncias das suas unidades, o que promove mudanças na 

composição do socorro de 24 UBM. 
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Figura 5- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Alocação das ambulâncias nos GBM conforme 

o modelo 1.  

Fonte: EMG/CBMERJ 

 

 

Pode-se observar no Cartograma do Estado do Rio de Janeiro, com a 

realocação das ambulâncias nos GBM conforme o modelo 2, proposto após a 

aplicação do modelo matemático p-mediana ponderado com o número de 

habitantes do município. Como se verifica, o modelo propõe a realocação de 2 

ambulâncias em 4 quartéis diferentes do modelo não ponderado com os pesos, para 

manter alcançar o menor tempo resposta quando há influência da densidade 

demográfica. Esta mudança influenciada pelo maior número de habitantes do 

Município de Macaé e de São João de Meriti.  
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Figura 6- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Alocação das ambulâncias nos GBM 

conforme o modelo 2 

Fonte: EMG/CBMERJ 

 

 

Na Figura 7 observa-se uma representação cartográfica do Estado do Rio de 

Janeiro, com uma distribuição por cores, referentes aos tempos de deslocamento 

em minutos das ambulâncias do CBMERJ para realizar um atendimento. Nesta 

Figura, existem 34 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de até 

14 minutos e 7 segundos, representados pela cor branca no gráfico, existem 30 

municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 14 minutos e 7 

segundos até 29 minutos e 3 segundos, representados pela cor salmão na figura 7. 

Ainda, existem 16 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 29 

minutos e 3 segundos até 44 minutos, representados pela cor laranja no gráfico. 

Também existem 9 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 44 

minutos até e 58 minutos e 7 segundos, representados pela cor vermelha no gráfico 

e, por fim, existem 3 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 58 

minutos e 7 segundos até 73 minutos e 4 segundos, representados pela cor marrom 

no gráfico. 
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Figura 7- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Modelo Atual – Tempo de Deslocamento 

(minutos). 

Fonte: EMG/CBMERJ 

 

 

Pode-se observar na figura 8, uma representação cartográfica do Estado do 

Rio de Janeiro, com uma distribuição por cores denominado Modelo 1, referentes 

aos tempos de deslocamento em minutos das ambulâncias do CBMERJ para 

realizar um atendimento após a aplicação do modelo matemático p-mediana (Figura 

8). Neste gráfico, existem 45 municípios que apresentam um tempo de 

deslocamento de até 14 minutos e 7 segundos, representados pela cor branca no 

gráfico. Houve um aumento de 11 municípios que obtiveram um tempo resposta 

próximo ao valor que é usado como referência em todo o mundo, que se define 

como 8 minutos. Existem 28 municípios que apresentam um tempo de 

deslocamento de 14 minutos e 7 segundos até 29 minutos e 3 segundos, 

representados pela cor salmão no gráfico. Existem 13 municípios que apresentam 

um tempo de deslocamento de 29 minutos e 3 segundos até 44 minutos, 

representados pela cor laranja no gráfico. Ainda, existem 5 municípios que 

apresentam um tempo de deslocamento de 44 minutos até e 58 minutos e 7 

segundos, representados pela cor vermelha no gráfico e, por fim, existe 1 município 
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que apresenta um tempo de deslocamento de 58 minutos e 7 segundos até 73 

minutos e 4 segundos, representados pela cor marrom no gráfico.  

Dibene et al. (2017) propõe que o tempo de resposta pode ser aprimorado, 

através da realocação das instalações atuais, sem o dispêndio de recursos 

financeiros adicionais, através da utilização de modelos matemáticos de 

localização. Os dados acima comprovam esta afirmativa, pois há um aumento de 

municípios que obtiveram uma diminuição do tempo resposta de atendimento para 

próximo do tempo aceito de resposta em detrimento a diminuição dos municípios 

com um maior tempo de resposta. Além disso, neste momento é importante 

ressaltar que as viaturas foram realocadas em bases pré-existentes, o que não 

gerou um aumento de recursos financeiros para realizar esta modificação. 

 

 

Figura 8- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Modelo 1 – Tempo de Deslocamento 

(minutos) 

Fonte: EMG/CBMERJ 
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A Figura 9 apresenta uma representação cartográfica do Estado do Rio de 

Janeiro, com uma distribuição por cores denominado Modelo 2, referentes aos 

tempos de deslocamento em minutos das ambulâncias do CBMERJ para realizar 

um atendimento após a aplicação do modelo matemático p-mediana ponderando 

com pesos atribuídos a municípios com maior ou menor número de habitantes. 

Neste gráfico, existem 46 municípios que apresentam um tempo de deslocamento 

de até 14 minutos e 7 segundos, representados pela cor branca no gráfico. Existem 

28 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 14 minutos e 7 

segundos até 29 minutos e 3 segundos, representados pela cor salmão no gráfico. 

Ainda, existem 14 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 29 

minutos e 3 segundos até 44 minutos, representados pela cor laranja no gráfico. 

Também existem 4 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 44 

minutos até e 58 minutos e 7 segundos, representados pela cor vermelha no gráfico 

e, por fim, existem 2 municípios que apresentam um tempo de deslocamento de 58 

minutos e 7 segundos até 73 minutos e 4 segundos, representados pela cor marrom 

no gráfico.  

Segundo Dibene et al. (2017), o impacto das medidas que propõem uma 

melhor alocação de ambulâncias é concreto em termos da redução do número de 

regiões descobertas e da diminuição da ocupação do sistema de atendimento e da 

consequente melhoria na qualidade do serviço. A pouca modificação dos dados 

quando comparado o Modelo 1, que corresponde a aplicação do modelo 

matemático p-mediana e o Modelo 2, cujo o modelo p-mediana é ponderado pelo 

número de habitantes do município repercute o resultado positivo do modelo. 
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Figura 9- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Modelo 2 – Tempo de Deslocamento 

(minutos) 

Fonte: EMG/CBMERJ 

 
 

A Figura 10 apresenta uma representação cartográfica do Estado do Rio de 

Janeiro, que descreve a variação encontrada nos tempos de deslocamento, 

comparando o modelo atual com o Modelo 1, após a aplicação do modelo 

matemático dos 92 municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. 

O cartograma da Figura 10 demonstra que em 67 municípios não houve 

variação nos tempos resposta de atendimento das ambulâncias do CBMERJ 

lotadas nas unidades do interior do Estado.  

Este cartograma também demonstra que em 1 município, a cidade de Macaé, 

houve um aumento do tempo resposta em torno de 9,5 a 7,5 minutos. Este aumento 

devido ao deslocamento de uma ambulância que localizava-se na região central, 

localizada no 9° GBM, como demonstrado a Tabela 3, para o Destacamento de 

Bombeiro Militar 3/9 Cabiúnas, localizado na periferia do município. Esta realocação 

propiciou uma diminuição do tempo resposta nos municípios de Carapebus e 

Quissamã. 



59 
 

 

Observa-se na figura 10, que os municípios de Cordeiro, São João de Meriti 

e Belford Roxo apresentaram um aumento do tempo resposta de atendimento de 

4,5 minutos. Em relação ao município de Cordeiro, que no modelo atual, apresenta 

alocada uma ambulância em sua unidade do CBMERJ, o Destacamento de 

Bombeiro Militar 1/6, como consta na Tabela 1. Esta viatura foi realocada para o 

Destacamento de Bombeiro Militar 4/6 (Tabela 1), na cidade de Cantagalo. Esta 

mudança, proporcionou uma significativa diminuição no tempo resposta de 

atendimento no município do Carmo em um tempo entre 53 e 65 minutos e também 

uma diminuição de 4 a 16 minutos no município de Duas Barras.  

A Figura 10 mostra que a realocação realizada pelo modelo matemático 

proposto diminuiu o tempo resposta de atendimento das ambulâncias do CBMERJ 

entre 4 a 16 minutos em 9 municípios, diminuiu o tempo resposta de atendimento 

entre 16,6 a 28,5 minutos em 5 municípios; diminuiu o tempo resposta de 

atendimento entre 28,5 a 40,1 minutos em 6 municípios; diminuiu o tempo resposta 

de atendimento entre 40,1 a 53,2 minutos em 1 município e diminuiu o tempo 

resposta de atendimento entre 53,2 a 65,5 minutos em 1 município.  

Desta forma, 25 municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro foram 

contemplados com diminuição do tempo resposta de atendimento, sem aumento de 

despesas para a corporação, somente com a realocação de ambulâncias entre 

unidades já existentes. 

Segundo Cacetta et al. (2005), a minimização do tempo de resposta mede o 

desempenho das instalações de emergência. O desempenho dessas instalações 

pode ser melhorado, movendo os locais existentes das instalações de emergência. 

Portanto, pode-se dizer que houve uma melhora do desempenho do serviço 

prestado pelo atendimento pré-hospitalar do CBMERJ no interior do Estado do Rio 

de janeiro.  
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Figura 10- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Atual - Modelo 1 – Variação      no Tempo de 

Deslocamento (minutos) 

Fonte: EMG/CBMERJ 

 

 

A Figura 11 apresenta uma representação cartográfica do Estado do Rio de 

Janeiro, que descreve a variação encontrada nos tempos de deslocamento, 

comparando o modelo atual com o Modelo 2, após a aplicação do modelo 

matemático com a ponderação do número de habitantes, dos 92 municípios do 

interior do Estado do rio de Janeiro. 

O cartograma da Figura 11 demonstra que em 68 municípios não houve 

variação nos tempos resposta de atendimento das ambulâncias do CBMERJ 

lotadas nas unidades do interior do Estado.  

Este cartograma também demonstra que em 2 municípios, as cidades de 

Areal e São José do Rio Preto, houve um aumento do tempo resposta em torno de 

9,5 a 7,5 minutos. Este aumento do tempo resposta ocorreu devido ao 

deslocamento de uma ambulância que localizava-se no município de Três Rios, no 

Destacamento de Bombeiro Militar 1/15, como consta na Tabela 1, para o 
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Destacamento de Bombeiro Militar 4/22 Piraí, como consta na Tabela 5. Esta 

realocação propiciou uma diminuição do tempo resposta nos municípios de 

Vassouras, Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin. 

A Figura 11 demonstra que o município de Cordeiro manteve um aumento de 

4,5 minutos em relação ao seu tempo atual do atendimento, quando realizada a 

alocação baseada no modelo matemático. Porém, os municípios de São João de 

Meriti e Belford Roxo que no modelo não ponderado, apresentaram um aumento do 

tempo resposta de atendimento de 4,5 minutos, quando associado ao modelo 

matemático os pesos referentes ao número de habitantes no local, houve uma 

diminuição do tempo resposta, mantendo os valores atuais de deslocamento. Esta 

diminuição do tempo resposta ocorreu devido a realocação da ambulância no 

Destacamento de Bombeiro Militar 1/14 em São João de Meriti (Tabela 6). Esta 

realocação, ponderada sobre a densidade demográfica, promove uma diminuição 

no tempo de resposta em áreas mais populosas. 

O mesmo aconteceu no Município de Macaé, onde após a ponderação do 

número elevado de habitantes do seu município, o Modelo 2 sugere a realocação 

da ambulância do CBMERJ no Destacamento de Bombeiro Militar 3/9 em Cabiúnas 

(Tabela 3), mantendo também uma ambulância na região central de Macaé no 9° 

GBM (Tabela 3). Porém, para que se mantivesse a diminuição do tempo resposta 

na região litorânea, a ambulância que estava alocada no quartel de Cabo Frio 18° 

GBM (Tabela 3), é realocada para o Posto Avançado de Bombeiro Militar 1/18 em 

Arraial do Cabo (Tabela 6). 

A Figura 11 mostra que a realocação realizada pelo modelo matemático 

proposto e ponderado pela densidade demográfica, diminuiu o tempo resposta de 

atendimento das ambulâncias do CBMERJ entre 4 a 16 minutos em 9 municípios, 

diminuiu o tempo resposta de atendimento entre 16,6 a 28,5 minutos em 5 

municípios, diminuiu o tempo resposta de atendimento entre 28,5 a 40,1 minutos 

em 5 municípios, diminuiu o tempo resposta de atendimento entre 40,1 a 53,2 

minutos em 1 município e diminuiu o tempo resposta de atendimento entre 53,2 a 

65,5 minutos em 1 município. 

Desta forma, 24 municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro foram 

contemplados com diminuição do tempo resposta de atendimento, sem aumento de 

despesas para a corporação, somente com a realocação de ambulâncias entre 

unidades já existentes e ponderando o número de habitantes do município. 
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Uma maneira de medir a eficiência e a eficácia das instalações de 

emergência é avaliando a distância média entre os clientes e as instalações. O 

modelo p-mediana, desenvolvido por Hakimi (1964), promove uma diminuição da 

distância média entra as instalações de emergência e os locais de atendimento 

através de um processo de otimização através de uma realocação, a acessibilidade 

das instalações aumenta e os tempos médios de resposta diminuem.  

Os resultados obtidos na aplicação do modelo matemático p-mediana, 

proposto por Davoudpour et al. (2014), minimizou a distância total de deslocamento 

das ambulâncias da sua base, para a cena de chamada. 

Os resultados obtidos comprovam a aplicabilidade prática do modelo 

matemático p-mediana em problemas de planejamento (DZATOR, 2012) 

associados a diminuição do tempo resposta com consequente otimização de 

serviços. 

 

 

Figura 11- Cartograma do Estado do Rio de Janeiro – Atual - Modelo 2 – Variação            no 

Tempo de Deslocamento (minutos) 

Fonte: EMG/CBMERJ 
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5 CONCLUSÕES 

 

É indiscutível que o primeiro atendimento a urgência e emergência constitui-

se em um importante componente da assistência à saúde. Atualmente, em diversos 

os países, nem sempre os recursos públicos para a saúde são suficientes para 

atender às demandas pelos serviços. Portanto, os formuladores de políticas devem 

fornecer os serviços de saúde mais eficazes aos cidadãos, dentro dos limitados 

recursos disponíveis. O processo de planejar, gerenciar e controlar os recursos é 

fundamental para um sistema provedor de atendimento de emergência. Ao usar os 

recursos disponíveis, os melhores serviços de socorro são entregues aos 

necessitados. Neste sentido, planejar os cuidados em saúde empregados ao 

atendimento a vítimas em situação de emergência clínica e traumática no ambiente 

pré-hospitalar é fundamental para um adequado atendimento à população.  

Estudos demonstram que a redução do tempo de resposta da ambulância 

aumenta a probabilidade de sobrevivência dos pacientes. Assim sendo, a 

localização de ambulâncias é uma questão relevante, podendo prover uma melhora 

da qualidade dos serviços prestados, através de um adequado tempo resposta de 

atendimento. 

Assim, um critério importante para encontrar um bom local para instalações 

de emergência é a melhoria de tempos de resposta a chamadas de emergência. 

Este tempo depende principalmente da distância entre as instalações de 

emergência e o local da solicitação. É importante localizar essas instalações de 

modo que a média da distância percorrida por quem utiliza essas instalações seja 

minimizada. Isto mede a eficácia e eficiência das instalações de emergência. 

O modelo p-mediana é um modelo básico da teoria da localização, onde a 

distribuição espacial e a quantidade de demanda por um determinado serviço ou 

instalação são conhecidas. 

Conforme observou-se nos resultados, conclui-se que, ao utilizar o modelo 

matemático p-mediana, haverá melhor distribuição das ambulâncias do Corpo de 

Bombeiros no interior do Estado do Rio de Janeiro, promovendo uma diminuição do 

tempo resposta de atendimento.  
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