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RESUMO 

 

Diante do aumento da população em diálise, falta de vagas em unidades de tratamento 

dialítico próximas dos pacientes e a necessidade de deslocamento destes pacientes para 

outras unidades de tratamento, percebeu-se a necessidade da instalação de novas 

clínicas de diálise. A presente pesquisa teve como objetivo propor a localização de 

novas unidades de tratamento dialítico na região do Médio-Paraíba, a fim de atender a 

população que acaba sendo transferida para outros municípios e estados para receberem 

o tratamento adequado. Para que fosse possível chegar aos resultados, foram analisadas 

e calculadas as projeções da população em diálise, através do método estatístico de 

Regressão Linear, assim como analisados os tempos de condução entre os municípios 

abordados para a aplicação do método de Localização de Unidades de Emergência, que 

indicaram a localização de novas clínicas. A aplicação dos cálculos e análises retornou 

na indicação das cidades melhor estrategicamente posicionadas para receberem as 

clínicas, que foram, respectivamente Barra Mansa, Volta Redonda e Quatis. A partir 

desse resultado, foi possível indicar a localização de futuras clínicas de tratamento 

dialítico na região do Médio-Paraíba. 

 

Palavras-chave: Diálise, Tratamento dialítico; Método de Localização de Unidades de 

Emergência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

Facing the increased dialysis population, the lack of vacancies in dialysis treatment 

units next to the patients and the need to shift these patients to other treatment units, it 

was realized the need for the installation of new dialysis clinics. This research aimed to 

propose the location of new dialysis units in the Middle Paraíba region, in order to 

attend the population that ends up being transferred to other municipalities and states to 

receive proper treatment. To be possible to reach the results. were analyzed and 

calculated projections of the dialysis population, using the statistical method of Linear 

Regression, and analyzed the driving times between municipalities approached for 

applying the method of Location of Emergency Units, that indicated the location of new 

clinics. The aplication of calculations and analyzes returned indicating the cities best 

strategically positioned to receive the clinics, which were respectively Barra Mansa, 

Volta Redonda and Quatis. From this result, it was possible to indicate the location of 

future dialysis clinics in the Middle Paraíba region. 

 

Keywords: Dialysis, Dialysis Treatment; Method for Locating Emergency Units. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 História e Contexto 

 

O número de paciente com Insuficiência Renal Crônica (IRC) está aumentando, em 

escala alarmante, em todo o mundo. A relevância do problema faz com que as autoridades 

médicas considerem-na como um problema de saúde pública. No país, as atenções com a IRC 

se restringem quase que em sua totalidade ao estágio mais avançado da doença, onde há 

necessidade de terapia renal substitutiva (BASTOS et al, 2004). O transplante é considerado 

como o procedimento que apresenta o melhor custo-efetividade (ARREDONDO et al, 1998 

apud MARIOTTI, 2009), porém este método não é o mais utilizado por conta das 

diversidades relacionadas à obtenção dos órgãos. 

Diálise é a nomenclatura genérica utilizada para citar qualquer procedimento que 

realize a “filtragem” do sangue e é indicada aos pacientes que possuam alterações 

significativas no funcionamento dos rins. Esse tratamento é utilizado, pela maioria dos 

médicos, em casos onde a insuficiência renal encontra-se em estado agudo e é realizado até 

que os exames indiquem uma recuperação da função renal, isso indica que, em alguns casos, a 

doença renal é reversível e tratável. Em casos de IRC, o processo de diálise pode ser iniciado 

quando as análises indicam que os rins já não estão realizando a função de excreção de modo 

suficiente (HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, 2013).  

 

1.2 Problemática 

 

O número de doentes renais crônicos vem aumentando significativamente devido ao 

avanço de patologias crônicas, como diabetes e a hipertensão, ao envelhecimento da 

população e ao aumento da sobrevida dos pacientes já em tratamento (MARIOTTI, 2009). 

Devido a este fato, é crescente a demanda de pessoas que necessitam de assistência médica 

em diálise através de unidades de saúde especializadas e equipadas para atender a esse 

público, fazendo-se necessária a instalação de novas clínicas para tratamento dialítico na 

região do Médio-Paraíba e, mais ainda, essas futuras clínicas devem estar localizadas em 

pontos estratégicos da região, de forma a atender a população, minimizando o deslocamento 

do paciente, tendo em vista as restrições logísticas e de funcionamento do estabelecimento 

terapêutico. 
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Estima-se que em 2013, a taxa de crescimento populacional seja de 0,769%, sendo 

assim, o número de habitantes na região do Médio-Paraíba, que contempla os municípios de 

Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, 

Rio das Flores, Valença e Volta Redonda conforme a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Energia, Indústria e Serviço do Governo do Rio de Janeiro (2013) será de, 

aproximadamente, 872.427 habitantes, segundo dados da projeção do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2008). As taxas estimadas de crescimento populacional do 

país para os próximos anos são de 4,18% para o período de 2013 à 2018, 2,77% para o 

período de 2018 à 2023 e 2,17% para o período de 2023 à 2028. Parte-se da hipótese que o 

número de pessoas com insuficiência renal crônica aumente com o crescimento da população 

e também com o aumento da população diabética. 

A região do Médio-Paraíba, de acordo com os dados coletados através de contato 

telefônico nos dias 26 e 27 de novembro de 2013 junto às secretarias de saúde e planejamento 

de cada um dos municípios da região em questão, possui atualmente cinco unidades de 

tratamento dialítico, sendo apenas uma unidade em cada município a seguir: Barra do Piraí, 

Barra Mansa, Resende, Valença e Volta Redonda.  No que tange as demais cidades, os 

pacientes são deslocados para cidades vizinhas que possuam vagas para recebê-los e dar início 

ao tratamento, sendo que, na cidade de Itatiaia, há pacientes que, por falta de vagas na região, 

são deslocados para São Paulo, a fim de receberem o tratamento.  

A situação no Médio-Paraíba agravou-se no ano de 2012, quando foi interditada uma 

unidade de tratamento em Volta Redonda, como notificou a Vigilância Sanitária (2012):  

 

A Vigilância Sanitária Estadual interditou a unidade de diálise do Hospital 

Evangélico Regional Ltda, em Volta Redonda. A decisão foi tomada após inspeção 

que encontro várias inadequações. Entre elas a não apresentação de documento 

comprobatório de responsabilidade técnica médica (expedido pelo CREMERJ), nem 

de enfermagem (expedido pelo COREN-RJ), além das más condições das máquinas 

de hemodiálise, a falta de registros nas fichas de reuso, a não apresentação de 

manuais de normas e rotinas, o uso de hipoclorito de sódio reenvasado sem 

identificação legível de lote e validade, e a insuficiência de recursos humanos para o 

bom desempenho da atividade. 

Segundo o Hospital Evangélico, a unidade atendia a 50 pacientes em hemodiálise. A 

transferência deles será feita pela Secretaria Estadual de Saúde em unidades 

localizadas no próprio município, Barra do Piraí e Barra Mansa. Para tanto, o 

município de Volta Redonda providenciou transporte e alimentação para todos os 

pacientes. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2012). 

 

Com o fechamento de uma unidade de atendimento em Volta Redonda, e com a 

hipótese de que haja um aumento do número de pacientes que necessitam desse tipo de 

tratamento, se faz necessária a instalação de novos postos de atendimento com capacidade 
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para atender aos pacientes que foram transferidos para outras unidades em outras cidades e 

também da nova demanda pelo tratamento. 

Diante deste cenário, este trabalho propõe a estudar e responder a seguinte pergunta: 

onde futuras clínicas de diálise devem estar localizadas na região do Médio-Paraíba, de modo 

a atender a demanda crescente por este tipo de tratamento? 

A Figura 1 indica a localização geográfica de cada uma das cidades da região do 

Médio-Paraíba, de acordo com a divisão politica-administrativa do estado do Rio de Janeiro:  

 

 

Figura 01 – Mapa da região do Médio-Paraíba 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviço (2013) 

 

 

1. 3 Objetivo 

 

A pesquisa visa propor a localização de futuras clínicas para tratamento de diálise na 

região do Médio-Paraíba com o objetivo de atender à crescente demanda por esse tipo de 

tratamento. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a projeção do crescimento do número de pacientes; 

 Identificar quais cidades podem receber clinicas devido as restrições de instalações; 

 Propor a localização de novas unidades ou remanejamento das existentes. 

 

1.5 Justificativa 

 

O avanço no número de pessoas com doenças crônicas, sobretudo o diabetes e a 

hipertensão, tem provocado um aumento no número de doentes renais (LABOISSIÈRE, 

2012). Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia – SBN (2012), o aumento no número de 

pacientes com problemas renais no Brasil foi de 100% em dez anos. 

Acrescenta-se, segundo Mariotti (2009), o fato de que as melhorias nos métodos de 

tratamento da doença prolongaram a sobrevida das pessoas em programa de diálise, o que 

contribui para que esse número de pacientes aumente cada vez mais. Estes fatores, em 

conjunto, contribuem para o aumento na quantidade de pessoas que necessitam ser submetidas 

à terapia dialítica. 

Na região do Médio-Paraíba, há um grande número de pacientes em tratamento 

dialítico, havendo ainda o agravante de que muitos pacientes são deslocados para outras 

regiões a fim de receberem o tratamento, uma vez que as clínicas que realizam o 

procedimento estão beirando o limite da capacidade de atendimento. 

Ocorre também que, com o surgimento de vagas, o paciente é transferido para a 

unidade de tratamento e, em alguns casos, tais unidades estão situadas fora da região no qual 

essa pessoa reside, tornando o tratamento ainda mais difícil, pois o paciente deverá transitar 

entre a cidade onde mora e a cidade onde está localizada a clínica. 

Desta forma, somando-se o fato de haver poucos estudos sobre o tema, conforme 

pesquisa realizada no periódico CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) em 04 de abril 2014, viu-se necessário um estudo apontando onde futuras 

clínicas de diálise devem ser instaladas, com a finalidade de atender a essa população da 

melhor forma possível e sem que o paciente, que já se encontra debilitado, tenha que percorrer 

longas distâncias para ser submetido ao tratamento. 

Este estudo é importante, pois, ao indicar os locais ideais para a instalação de futuras 

clínicas, haverá a possibilidade de criação de novos postos de atendimentos a esses pacientes, 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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além de possibilitar que haja uma melhor distribuição dos que já estão em tratamento entre as 

clínicas disponíveis, de acordo com a localidade em que cada paciente reside. 

Além do mais, esta pesquisa irá proporcionar às empresas do ramo, que se 

interessarem em se instalar na região, os locais estratégicos onde estas poderão fixar suas 

instalações, dadas a infraestrutura de apoio necessária. 

 

1.6 Delimitação do Tema 

 

Para a instalação de futuras clínicas, é necessário de que se procure potencializar a 

contribuição de equipamentos, serviços e infraestruturas já disponíveis, que resultem em um 

aumento na qualidade do serviço prestado, levando em consideração a acessibilidade ao local 

por meio de transportes – incluindo transporte público - que permitam a mobilidade dos 

pacientes e o fácil acesso aos serviços que serão disponibilizados. Deve-se também fazer a 

melhor distribuição dos recursos humanos especializados, de forma mais igualitária, entre as 

clínicas já existentes e as propostas (COSTA, 2011). 

Na presente pesquisa, será analisado o período de tempo que abrange o intervalo 

entre os anos 2000 até o ano 2028, utilizando para isso, dados das projeções do IBGE para o 

crescimento populacional, dados da SBN sobre a evolução de pacientes em tratamento 

dialítico, em evidência, o tratamento através da hemodiálise e dados da Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD) sobre o número de diabéticos no país à partir de sua população. É de suma 

importância destacar que a pesquisa se aplica à região do Médio-Paraíba, composta por doze 

municípios do interior do estado do Rio de Janeiro (Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, 

Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 

Redonda). 

Ressalta-se ainda que, a pesquisa a ser realizada abordará apenas a questão da 

localização de futuras clínicas de tratamento dialítico na região, e não a ótica que envolve 

custo/benefício. 

Citando Rodrigues et al, (2008, apud Costa, 2011), ao estudar a capacidade instalada 

e analisar a acessibilidade são de imprescindível importância encontrar o ponto de equilíbrio 

entre a oferta e a demanda potencial, a fim de indicar as áreas que devem ser atendidas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Insuficiência Renal Crônica e Métodos de tratamento 

 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma patologia que compromete o 

funcionamento dos rins, prejudicando suas funções, dentre estas, a função de excreção. 

Geralmente, os sintomas não são rapidamente detectados aparentemente ou observados até o 

ponto em que a doença esteja em estágio avançado e a capacidade dos rins esteja reduzida a 

25%. Ao atingir índices menores do que 15% do normal fica caracterizada a IRC, que é, 

frequentemente, uma condição irreversível (MARIOTTI, 2009). 

A evolução da IRC é um processo lento e progressivo, e não é caracterizado apenas 

pela retenção de substâncias pelo organismo, mas uma situação onde a função de múltiplos 

órgãos fica comprometida, contribuindo, desta forma, para a gravidade da doença. Os fatores 

mais comuns que causam a IRC são a diabetes, a hipertensão arterial e a infecção renal 

crônica (MARIOTTI, 2009). 

Segundo Mariotti (2009), a ocorrência da Insuficiência Renal Crônica vem crescendo 

principalmente pelo fato do envelhecimento populacional, crescimento do número de 

hipertensos, e aumento de portadores de diabetes mellitus. Soma-se o fato de que houve 

melhorias na terapia dialítica e que a quantidade de transplantes renais ainda é muito ínfima, 

fazendo com que o número de pacientes que necessitam ser submetidos ao tratamento 

dialítico aumente.  

Em geral, o tratamento dialítico visa combater o avanço da doença, o controle da 

diabetes mellitus e da hipertensão. Se o tratamento inicial não surtir efeitos, ou seja, havendo 

o avanço da doença renal, passa-se a utilizar métodos que substituem – em parte ou na sua 

totalidade – a função renal, com a finalidade de manter o paciente vivo. O método é um 

processo artificial que retira, através de “filtragem”, todas as substancias indesejáveis que se 

acumulam nos rins. O tratamento dá-se a partir da hemodiálise ou da dialise peritoneal 

(MARIOTTI, 2009). 

É importante ressaltar que, para que o tratamento seja realizado em determinada 

localidade, a cidade em questão que receberá a unidade de tratamento em diálise deverá 

conter alguns parâmetros operacionais para que o serviço em diálise seja executado. Dentre 
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estes parâmetros, pode-se citar, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº. 

154, de 15 de Junho de 2004: 

 
Os serviços autônomos devem dispor de hospital de retaguarda que tenha recursos 

materiais e humanos compatíveis com o atendimento a pacientes submetidos a 

tratamento dialítico, em situações de intercorrência ou emergência, localizado em 

área próxima e de fácil acesso (BRASIL, 2004, p.4). 
 

Com a premissa básica de que a cidade deve possuir um hospital de retaguarda, em 

um primeiro momento, todas as cidades da região do Médio-Paraíba poderão receber novas 

clínicas de diálise por disporem de tal parâmetro operacional. 

Caberá ao responsável pela instalação das futuras clínicas de diálise na região 

certificar de que a cidade possua todos os parâmetros operacionais necessários (como recursos 

materiais e humanos, serviço de remoção dos pacientes, entre outros) que estão descritos na 

RDC Nº 154.  

 

2.1.1 Hemodiálise 

 

Segundo dados da SBN (2005), a hemodiálise é o método de tratamento mais 

prescrito no país, cerca de 89,53% dos nefropatas crônicos estão submetidos à este tipo de 

tratamento.  

O procedimento é feito a partir de uma máquina, que efetua a “filtragem” do sangue. 

Através desta máquina o sangue do paciente circula, por meio de tubos e a partir de um acesso 

vascular (fístula arteriovenosa ou cateter), como se fosse um “rim artificial”. Essa máquina, 

então, realiza a purificação do sangue e faz com que ele retorne para o corpo (MARIOTTI, 

2009). 

A hemodiálise apresenta a mesma capacidade de eliminação de substâncias tóxicas 

de um rim saudável. Assim, uma hora de tratamento corresponde à uma hora de 

funcionamento do rim humano (ABC DA SAÚDE, 2014). 
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Figura 02 – Hemodiálise 

                  Fonte: Fundação Pró-Rim (2013) 

 

       Figura 03: Equipamento para hemodiálise.                              Figura 04: Sala de hemodiálise 
    Fonte: Grupo Instituto do Rim do Paraná (2013)               Fonte: Grupo Instituto do Rim do Paraná (2013) 
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2.2 Estudo de Cenários 

 

Dentro da área de planejamento estratégico, os estudos de cenários vêm se 

consolidando como a principal técnica utilizada, tanto por grandes empresas quanto por 

entidades governamentais, por oferecer a descrição de futuros alternativos, com a finalidade 

de ajudar no processo de identificação de quais decisões deverão ser tomadas (BUARQUE, 

2003). 

Apesar de não poderem eliminar as incertezas, nem prever o que irá acontecer, o 

recurso metodológico de estudos de cenários contribuem para a delimitação dos possíveis 

caminhos para o qual a realidade pode seguir, uma vez que, vem crescendo a incerteza na 

maioria das áreas de conhecimento e, juntamente a preocupação em analisar e refletir sobre as 

inúmeras possibilidades dos eventos e processos futuros, dentro dos objetivos planejados. Por 

conta disso, as técnicas de análise de cenários tem conquistado espaço no cotidiano de 

planejadores e de tomadores de decisão dentro dos diversos tipos de organizações 

(BUARQUE, 2003). 

Ao estimar futuras condições, dentro do contexto organizacional no qual se está 

inserido, os cenários permitem que as ações sejam programadas e os investimentos sejam 

direcionados para a otimização dos resultados, favorecendo a concretização do futuro 

desejado. Porém, para que seja possível expor alternativas admissíveis e adequadas, as 

análises de cenários devem estudar princípios e eventos que possam levar a esses 

acontecimentos futuros e seu grau de comprometimento com as variáveis que determina a 

realidade (MARCIAL e COSTA, 2001). 

Para que sejam válidos, os cenários devem ser construídos segundo um conjunto de 

princípios, que os consolidem como instrumentos de gestão (Ministério do Equipamento, do 

Planeamento e da Administração do Território, 1997): 

 

 Devem ser construídos pelo menos dois cenários, para reflectir o mínimo de 

incerteza; 

 Os cenários devem ser plausíveis, o que significa que devem surgir de modo 

lógico (num encadeado de causas e efeitos) do passado e do presente; 

 Os cenários devem ser internamente consistentes, o que significa que os 

acontecimentos no interior de cada cenário devem ser construídos segundo linhas de 

raciocínio correctas;  

 Os cenários devem ser relevantes para as preocupações do utilizador, 

permitindo gerar ideias úteis, compreensivas e inovadoras e fornecer meios 

adequados de teste de futuros planos, estratégias ou orientações das organizações; 

 Os cenários devem produzir uma visão nova e original dos temas e questões 

seleccionadas na agenda de cenarização; 
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 Os cenários devem ser transparentes, facilitando a apreensão da sua lógica. 

(MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO, DO PLANEAMENTO E DA 

ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO, 1997, p.16). 

 

Para Schwartz (1993): 

 

Os cenários são utensílios de planificação úteis em contextos em que a planificação 

estratégica requer uma perspectiva de longo prazo e em que as incertezas em jogo 

são tanto de natureza qualitativa, como quantitativa. Toda a imprevisibilidade ou 

incerteza grave impõe automaticamente a tomada em consideração de diversos 

futuros, mais do que uma previsão única, mas as incertezas qualitativas – tais como 

as incertezas sobre as regras do jogo fundamentais nos diferentes cenários – 

acrescentam uma dimensão importante à planificação (SCHWARTZ, 1993, p.21). 

 

Segundo Schwartz (1993), o processo de planificação por cenários necessita ser visto 

como uma forma de aprendizagem para as empresas e entidades governamentais. Esse 

processo capacita os gestores a confrontar os imprevistos, pois como delimita Schwartz 

(1993, apud Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, 

1997) “... as investigações recentes em ciências da cognição mostraram que aquilo em que 

não se refletiu não será identificado e percebido”. O autor ainda recomenda que, o processo de 

construção de cenários seja iniciado de dentro (a partir da empresa) para fora (em direção ao 

ambiente externo). 

Heijden (1997) diz que: 

 

Normalmente o gestor usa os cenários para testar propostas estratégicas com o 

objetivo de encontrar meios para as aperfeiçoar, ou seja para as tornar mais 

apropriadas e robustas face aos futuros que podem acontecer. Enquanto as previsões 

são instrumentos de tomada de decisão, os cenários são instrumentos para o 

desenvolvimento de políticas (HEIJDEN, 1997,p.45). 

 

Segundo o autor, os cenários são formados por uma combinação de futuros 

aceitáveis, porém diferentes, idealizados a partir de um processo de reflexão mais casual que 

probabilístico, sendo utilizado como método de reflexão e concepção de estratégias para atuar 

na modelagem de cenários futuros. 

Para Heijden (1997, apud Ministério do Equipamento, do Planeamento e da 

Administração do Território 1997), os cenários permitem manejar com as incertezas de três 

maneiras distintas:  
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 Ajudam a organização a compreender melhor o seu enquadramento, 

permitindo que muitas decisões não apreçam como acontecimentos isolados mas 

como parte de processos, o que permite a tomada de riscos calculados;  

 Colocam a incerteza na agenda, chamando a atenção da organização para os 

“acidentes” que podem estar para acontecer, e neste sentido permite aos gestores 

evitar riscos desnecessários;  

 Ajudam a organização a tornar-se mais adaptável, ao alargar seus modelos 

mentais e desse modo ampliando as capacidades de percepção necessárias para 

reconhecer acontecimentos inesperados. (MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO, DO 

PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO, 1997, p.11) 

 

Godet (1987, apud MARCIAL e COSTA, 2001) estabelece os cenários como “o 

conjunto formado pela descrição, de forma coerente, de uma situação futura e do 

encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação 

futura”. Godet (1997) ainda afirma que um cenário não é, necessariamente, uma realidade 

futura, mas sim um meio de representa-la, a fim de estabelecer direções e diretrizes para as 

ações que levarão a futuros possíveis e desejáveis.  

Os Objetivos do Método dos Cenários, de acordo com a visão de Michel Godet 

(1997 apud Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 

1997), são: 

 Identificação das questões a estudar em prioridade – o que o autor designa 

como variáveis-chave – a partir do estabelecimento de relações entre as variáveis 

que caracterizam o sistema estudado, mediante uma análise explicativa global tão 

exaustiva quanto possível; 

 Determinação, nomeadamente a partir das variáveis-chave, dos actores 

fundamentais, das suas estratégias e dos meios que dispõem para chegar á realização 

dos seus projectos; 

  Descrição, sob a forma de cenários, da evolução do sistema estudado, tendo 

em conta as evoluções mais prováveis das variáveis-chave e a partir de jogos de 

hipóteses quanto ao comportamento dos actores. (MINISTÉRIO DO 

EQUIPAMENTO, DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO 

TERRITÓRIO, 1997, p.61,62) 

 

Ao traçar os cenários, constatou-se que a correta visão dos processos e das 

tendências refletia em resultados mais próximos da realidade, que permitiam uma melhor 

elaboração das estratégias. Pode-se dizer que, a eficácia da planificação a partir dos cenários 

deu-se com a capacidade de construção de modelos futuros possíveis, do que a indicação de 

qual modelo seria o correto a ser implementado (McMaster, 1996). 

 

2.3 Técnicas de Localização 

 

Os problemas de localização podem parecer simples à primeira vista, porém não são, 

uma vez que se utiliza uma grande quantidade de variáveis que se influenciam e o fato de que 
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se trabalha com um número considerável de dados, que devem ser analisados e 

compreendidos cuidadosamente. Durante a análise de um estudo para determinar a 

localização de futuras instalações, pode-se deparar com inúmeras alternativas e resultados 

possíveis.  De acordo com Fleury et al,  (2000), em torno de 2/3 do tempo destinado à análise 

e pesquisa de localizações destina-se  ao processo de obtenção e organização dos dados, isso 

se dá ao fato de que, em grande parte das empresas os dados não se encontram estruturados, 

devido à não existência de sistemas de gerenciamento que tratem de manter os dados 

agrupados adequadamente. 

Recorrendo a Bowersox e Closs (2001), a questão que faz com que seja complicado e 

complexo o estudo sobre localização, é o fato de que da quantidade de localizações, 

multiplica-se a quantidade de possíveis outros locais, multiplicado pelas diversas estratégias 

que podem ser adotadas para cada localidade.  

De acordo com Moreira (2012), para os casos de novas instalações de unidades de 

serviços, como hospitais, delegacias, postos dos correios e agencias de atendimento aos 

cidadãos, a nova unidade será instalada na localidade onde esses serviços sejam insuficientes 

ou não existam. Isso também se aplica a empresas privadas que atuam no ramo de serviços, 

que procuram localizar-se perto dos mercados a que servem, levando em consideração a 

existência de facilidade de acesso e estacionamento, com o intuito de atingir a maior parte da 

população. 

Diversas técnicas de localização, como ponderação qualitativa, análise dimensional, 

centro de gravidade e o modelo de Ardalan, têm sido desenvolvidas com o objetivo de 

auxiliar na escolha final do local da nova instalação, uma vez que há várias localizações 

alternativas. Alguns desses modelos consideram a localização de várias novas unidades 

simultaneamente, enquanto outros abordam a localização de apenas uma unidade. Porém, 

mesmo com dados essencialmente qualitativos é usual a utilização de sistemas de ponderação 

e quantificação (LOPES e ALMEIDA, 2008).   

Sendo assim, será abordado uma das diversas técnicas de localização que auxiliam os 

profissionais de logística a tomarem a decisão correta em relação à localização de instalações, 

a técnica de Localização de Unidades de Emergência. 
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2.3.1 Localização de Unidades de Emergência 

 

Recorrendo à EVANS et al (1997, apud  Moreira 2008) o método de Localização de 

Unidades de Emergência apresenta um modelo simples e de fácil aplicação, com a finalidade 

de indicar a localização de unidades emergenciais, como postos de ambulância, corpo de 

bombeiros, unidades de atendimento emergenciais, postos policiais, entre outros. A premissa 

fundamental do modelo é a de que a rapidez no atendimento é o ponto chave que se deve ser 

alcançado.  

Para a implementação do modelo, deve-se seguir alguns passos, de acordo com 

Moreira (2008), que são: 

 

 Definem-se quais as comunidades que serão servidas; 

 Definem-se quais as localizações possíveis para o posto de atendimento; 

 Dada uma configuração espacial dos bairros ou regiões, determinam-se as 

várias rotas de ligação entre eles, bem como os tempos de acesso 

correspondentes, ou seja, o tempo para ir de um bairro a outro pelas vias 

de acesso definidas; 

 Supondo a unidade de atendimento localizada em uma dada região X, 

entre as possíveis, determina-se o mínimo tempo para atingir cada uma das 

outras regiões. Anotar quais desses tempos mínimos é o maior. Esse tempo 

representará o máximo tempo de acesso da região X a qualquer uma outra; 

 O procedimento seguido para a região X é seguido para todas as outras 

onde haja possibilidade de se instalar a unidade de atendimento; 

 A unidade localizar-se-á na região que assegura o mínimo entre os 

máximos tempos de atendimento (MOREIRA, 2008, p.177). 

 

É de fundamental importância salientar que o método de Localização de Unidades de 

Emergência apresenta a vantagem de fornecer a alternativa que oferece a maior eficiência no 

tratamento, e tem como desvantagem o fato de não proporcionar uma solução ótima, e nem 

mesmo visa a minimização dos custos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1  Classificação Metodológica  

 

Em relação à classificação metodológica e estrutural, pode-se classificar a pesquisa 

científica sob quatro óticas: quanto à natureza, aos objetivos, os procedimentos e à abordagem 

(SILVA, 2004).  

De acordo com a classificação de Silva (2004) quanto à natureza, o presente trabalho 

pode ser definido como pesquisa aplicada, que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. Em 

relação aos objetivos, a pesquisa classifica-se como Exploratória, onde: 

 
Visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torna-lo 

explícito ou a construir hipóteses. Envolvem levantamento bibliográfico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise 

de exemplos que estimulem a compreensão (SILVA, 2004, p.15). 
 

Pode-se dizer que a pesquisa, ainda em relação aos objetivos, configura-se como 

Descritiva, que “visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolvem o uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados: questionário e observação sistemática”.   

Tomando como base a classificação de Silva (2004) quantos aos procedimentos 

técnicos, a pesquisa configura-se como Experimental, no qual: 

 

Quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam 

capazes de influenciá-lo, define-se as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto (SILVA, 2004, p.15). 

 

 

Recorrendo a Silva e Menezes (2005) classifica-se quanto à abordagem como 

Quantitativa, onde: 

 

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e 

de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc.) (SILVA e MENEZES, 2005, 

p.20). 
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Nesta pesquisa foram analisados apenas os aspectos quantitativos (projeção da 

população, projeção de diabéticos, quantidade de pacientes em diálise), não levando em 

consideração os aspectos qualitativos, como a opinião dos pacientes, agentes de saúde, 

questões politicas, entre outras. 

Pode-se, de acordo com Vergara (2009, p.52), caracterizar o método de coleta de 

dados como entrevista no qual o procedimento adotado para ter acesso às informações 

necessárias são “perguntas a alguém que, oralmente, lhe responde”. Ainda de acordo com 

Vergara (2009, p.52), a entrevista pode ser classificada como informal, onde, segundo a 

autora a “entrevista informal ou aberta é quase uma „conversa jogada fora‟, mas tem um 

objetivo específico: coletar os dados necessários”. O método de coleta de dados foi adotado 

pois não encontrou-se nenhuma fonte de dados organizada que contivesse as informações 

necessárias para a pesquisa e a alternativa aplicada que permitisse essa coleta de dados foi o 

contato telefônico direto com as secretarias de saúde das cidades abordadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Fluxograma das atividades para elaboração da pesquisa  
Fonte: Autoria Própria (2014) 
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3.2   Previsão de Demanda 

 

A previsão de demanda trata-se de um estudo estatístico que envolve informações a 

respeito de uma demanda futura com o intuito de proporcionar dados que auxiliem aos 

gestores na tomada de decisões de diversos tipos, seja em organizações públicas ou privadas, 

como o planejamento de vendas, localização de instalações, necessidades de insumos, entre 

outros (Moreira, 2008). 

Recorrendo ao trabalho de Russomano (2000), a previsão de demanda pode ser 

definida como um procedimento sistêmico e racional no que tange a busca por dados e 

informações relativas ao possível futuro da organização. Sendo assim, Tubino (2007) enfatiza 

que a técnica de previsão de demanda é o pilar para o planejamento estratégico, independente 

da área em que seja aplicada.  

Existe uma gama de métodos disponíveis para obter a previsão de demanda, que 

podem ser subdivididos em dois grupos: os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. 

De acordo com Reid e Sanders (2005), os métodos qualitativos (ou métodos de julgamento) 

são aqueles onde a previsão de demanda é realizada de forma subjetiva, em que os dados e as 

informações são obtidas através do conhecimento, da experiência e da intuição do responsável 

pelo estudo em questão.  

Em relação aos métodos quantitativos, Moreira (2008) os define como aqueles que 

utilizam modelos matemáticos a fim de obter os valores previstos, onde se pode até mesmo 

controlar o erro. Os métodos quantitativos podem ser subdivididos em: modelos de séries 

temporais, onde é necessário o conhecimento de dados e informações passados acerca da 

demanda e, modelos de séries causais, no qual a demanda é associada a uma ou mais 

variáveis, que podem ser de origem interna ou externa à organização.  

Com a finalidade de prever a demanda pelo tratamento dialítico, será utilizada a 

técnica de Regressão Linear Simples, a partir dos dados populacionais extraídos do IBGE, da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Sociedade Brasileira de Diabetes. 

 

3.2.1 Regressão Linear Simples 

 

Segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), o modelo de regressão linear é um 

dos métodos de previsão de demanda mais utilizados e que se compõe de uma variável 
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dependente relacionada a uma ou mais variáveis independentes através de uma equação 

linear. 

O calculo da equação da reta da regressão linear, que minimiza os desvios quadrados 

dos dados obtidos, é dado pela equação: 

 

 ̂    b   + b   i                                                                      (1) 

                             

 

Nesta equação,    corresponde aos valores verdadeiros de Y,   ̂ corresponde ao valor 

previsto de   para cada observação i   i corresponde ao valor de   para cada observação i, b  

é o intercepto da amostra   e b  corresponde à inclinação da amostra. 

Tal equação busca estabelecer o efeito exercido pela variável independente sobre a 

variável dependente. O método dos mínimos quadrados, ou simplesmente MMQ, consiste em 

determinar os valores de b  e b  de forma que minimizem a soma das diferenças ao quadrado 

dos valores reais de   para os valores previstos de  ̂. 

 

 

Figura 06 – Método dos Mínimos Quadrados 
Fonte: Moreira (2012) 
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De acordo com Morettin e Bussab (2009) para encontrar os valores de b  e b  pode-

se utilizar as fórmulas:  

 

                                                                      b    
    

   
       (2) 

                                               

                  onde: 

 

                                                              ∑  i  i - 
( ∑ i) (∑ i)

n

n 
i        (3)  

                          

                                                                                   ∑   i
  

- 
(∑ i)

 

n

n
i                                        (4) 

           

 

 

                                                                                b      ̅̅ ̅-  b   ̅                                                                        (5) 

 

          onde:  

 

                                                                                   ̅    
∑ i

n
                                                                               (6) 

 

                                                                                    ̅   
∑ i

n
                                                                               (7) 

 

As equações 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são utilizadas para determinar os coeficientes b  e b  que 

irão servir para minimizar a soma das diferenças dos quadrados dos dados reais de    Nas 

equações, a variável “n” indica o período de tempo utilizado no modelo de regressão. 

Ao aplicar o método dos mínimos quadrados, com a finalidade de encontrar os 

coeficientes de regressão é importante calcular duas medidas de variação: a soma total dos 

quadrados (STQ) que indica a variação dos valores de  i  em torno de  ̅ (sua média 

aritmética), a soma dos quadrados da regressão (SQReg) que é resultante da relação entre as 

variáveis   e  . Para o cálculo da STQ, utilizam-se as fórmulas: 
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  (8) 

       ou     
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 ∑   

 

 

 
                                                                (9) 

 

 

Para o cálculo da SQReg, utilizam-se as fórmulas: 

       

                                                             eg   ∑ (  ̂-  ̅)
 n

i                                               (10) 

 

        ou 

 

                                            eg    b  ∑  i + b  ∑  i  i - 
(∑ i)

 

n

n
i   n

i                                              (11)                               

 

No entanto, somente os coeficientes (STQ e SQReg) apresentam informações 

insuficientes para o estudo. Desta forma é necessário que se calcule o coeficiente de 

determinação, r , que nos informa qual a proporção da variação na variável   pode ser 

explicada através de    

 

                                                                  r    
   eg

   
                                                                             (12) 
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4  DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.1 Aplicação da Coleta de Dados 

 

Foi realizado entre os dias 26 de novembro e 02 de dezembro de 2013, juntamente 

com os setores das prefeituras de cada uma das cidades que representam a região do Médio-

Paraíba, uma coleta de dados, em forma de entrevista informal e através de contato telefônico, 

com a finalidade de obter informações que indiquem quais cidades possuem ou não unidades 

de tratamento dialítico e, no caso das que não a dispõem, para onde esses pacientes são 

remanejados. 

O Quadro 01 – Dados das secretarias de saúde e planejamento, apresenta a coleta dos 

dados que indicam quais foram os responsáveis pelos setores que forneceram as informações 

e quais foram as informações. 

Com base nas informações obtidas, percebe-se que não há uma forma específica de 

remanejamento dos pacientes, logo, há ocasiões onde as pessoas que se encontram em 

tratamento, que já estão debilitadas, necessitam percorrer grandes distancias para que possam 

realizar a hemodiálise. 
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Quadro 01 – Dados das secretarias de saúde e planejamento 

 
 

Cidade 
Responsável Contato 

Setor / 

Departamento 
Informação obtida 

Possui 

hospital 

Barra do 

Piraí 
Lícia 24432190 Santa Casa Procedimento realizado na Santa Casa Sim 

Barra 

Mansa 
Alessandra 33229192 Auditoria Procedimento realizado na CDR Sim 

Itatiaia Ilton 33521587 
Secretaria de 

Saúde 

Não possui unidade de tratamento, 

pacientes são remanejados para outras 

cidades, até mesmo para São Paulo. 

Sim 

Pinheiral Isabel 33563188 
Secretaria de 

Saúde 

Não possui unidade de tratamento, 

pacientes são remanejados para 

qualquer município que ofereça vaga. 

Sim 

Piraí Andrea 24119300 Planejamento 

Não possui unidade de tratamento, 

pacientes são remanejados 

preferencialmente para Barra do Piraí. 

Sim 

Porto 

Real 
Alaine 33534907 

Secretaria de 

Saúde 

Não possui unidade de tratamento, 

pacientes são remanejados para 

qualquer município que ofereça vaga. 

Sim 

Quatis Lili 33532353 
Secretaria de 

Saúde 

Não possui unidade de tratamento, 

pacientes são remanejados 

preferencialmente para Resende. 

Sim 

Resende Raone 33546000 
Secretaria de 

Saúde 

Procedimento realizado na Clínica de 

Urologia e Nefrologia de Resende 
Sim 

Rio Claro Deise 33321292 
Secretaria de 

Saúde 

Não possui unidade de tratamento, 

pacientes são remanejados 

preferencialmente para Barra do Piraí 

e Angra dos Reis. 

Sim 

Rio das 

Flores 
Mírian 24581185 

Secretaria de 

Saúde 

Não possui unidade de tratamento, 

pacientes são remanejados 

preferencialmente para Vassouras. 

Sim 

Valença Camila 24521474 
Secretaria de 

Saúde 
Procedimento realizado na CINED Sim 

Volta 

Redonda 
Roseli 33399650 

Secretaria de 

Saúde 

Procedimento realizado no Instituto 

de Urologia e Nefrologia 
Sim 

 

Fonte: Resultado da Pesquisa da Autora 
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4.2 Apresentação das Variáveis  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas variáveis relacionadas à 

projeção da população das cidades que fazem parte da região do Médio-Paraíba, com base nos 

dados do IBGE, que apresentam a evolução do crescimento populacional nacional, no qual 

apresenta as taxas geométricas de crescimento para cada ano. 

A partir das taxas de crescimento, foi feito o cálculo da população nos doze 

municípios do Médio-Paraíba: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto 

Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores Valença e Volta Redonda utilizando a 

fórmula: 

 

                     rojeção da população ano     ( rojeção da população ano  -  *  a a geométrica de                  (13) 

                    crescimento ano  ) :     +  rojeção da população ano  -     

 

Partindo do ano 2012 como base, percebe-se que a população cresce a taxas 

decrescentes. Os dados são apresentados no Quadro 02 – Projeção da população. Os quadros 

foram inseridos na horizontal para uma melhor apresentação gráfica dos resultados e valores 

obtidos na pesquisa. 
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Quadro 02 – Projeção da população 

 

 

Cidades do 

Médio-

Paraíba: 

Barra 

do Piraí 

Barra 

Mansa 
Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

Real 
Quatis Resende 

Rio 

Claro 

Rio das 

Flores 
Valença 

Volta 

Redonda 
TOTAL 

Ano 

Taxa média 

geométrica de 

crescimento 

(%) 

                          

2012 - 

Início 
  95726 178880 29394 23208 26948 17272 13105 122068 17606 8703 72679 260180 865769 

2013 0,769 96462 180256 29620 23386 27155 17405 13206 123007 17741 8770 73238 262181 872427 

2014 0,729 97165 181570 29836 23557 27353 17532 13302 123903 17871 8834 73772 264092 878787 

2015 0,694 97840 182830 30043 23720 27543 17653 13394 124763 17995 8895 74284 265925 884886 

2016 0,664 98489 184044 30243 23878 27726 17771 13483 125592 18114 8954 74777 267691 890762 

2017 0,637 99117 185216 30435 24030 27903 17884 13569 126392 18230 9011 75253 269396 896436 

2018 0,612 99723 186350 30621 24177 28073 17993 13652 127165 18341 9066 75714 271045 901922 

2019 0,589 100311 187447 30802 24320 28239 18099 13733 127914 18449 9120 76160 272641 907234 

2020 0,568 100880 188512 30977 24458 28399 18202 13811 128641 18554 9172 76592 274190 912387 

2021 0,547 101432 189543 31146 24591 28554 18302 13886 129344 18655 9222 77011 275690 917378 

2022 0,527 101967 190542 31310 24721 28705 18398 13959 130026 18754 9270 77417 277143 922213 

2023 0,505 102482 191504 31468 24846 28850 18491 14030 130683 18849 9317 77808 278543 926871 

2024 0,483 102977 192429 31620 24966 28989 18580 14098 131314 18940 9362 78184 279888 931347 

2025 0,458 103448 193310 31765 25080 29122 18665 14162 131915 19026 9405 78542 281170 935613 

2026 0,431 103894 194144 31902 25188 29247 18746 14223 132484 19108 9446 78881 282382 939645 

2027 0,403 104313 194926 32031 25290 29365 18821 14281 133018 19185 9484 79199 283520 943432 

2028 0,373 104702 195653 32150 25384 29475 18892 14334 133514 19257 9519 79494 284578 946952 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 
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Foi utilizada também a projeção da população diabética, baseados nos dados da 

SBD. Para calcular a taxa de crescimento da população diabética, utilizou-se o método 

apresentado pela Sociedade Brasileira de Diabetes.  

Nesse método, basta conhecer o tamanho da população que será estudada e 

classificá-la em três faixas etárias: pessoas com idade abaixo de 30 anos, idade entre 30 e 69 

anos e, acima de 69 anos. De acordo com o método, a taxa de prevalência de diabetes para 

cada grupo etário é de, respectivamente, 0,1%, 12% e 20%. 

Aplicando as taxas ao número de pessoas relativas a cada faixa etária, consegue-se 

estimar o total de diabéticos para respectivo ano e localidade estudada, assim como a 

porcentagem da população que representa.  

De forma consolidada, os dados relativos à projeção da população, juntamente com o 

método de estimar o número de pacientes diabéticos, foi possível mensurar a quantidade de 

diabéticos para os próximos anos, apresentados no Quadro 03 – Projeção da população 

diabética. 
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Quadro 03 – Projeção da população diabética 
 

 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 

 

 

 

  
Cidades do 

Médio-Paraíba 

Barra 

do Piraí 

Barra 

Mansa 
Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

Real 
Quatis Resende 

Rio 

Claro 

Rio das 

Flores 
Valença 

Volta 

Redonda 

Ano 

Taxa média 

geométrica de 

crescimento (%) 

                        

2012 - 

Início 
0,0634 6066 11335 1863 1471 1708 1094 830 7735 1116 551 4605 16487 

2013 0,0644 6216 11615 1909 1507 1750 1121 851 7926 1143 565 4719 16894 

2014 0,0655 6364 11892 1954 1543 1792 1148 871 8115 1170 579 4832 17297 

2015 0,0665 6510 12164 1999 1578 1833 1175 891 8301 1197 592 4942 17693 

2016 0,0675 6653 12431 2043 1613 1873 1200 911 8483 1224 605 5051 18081 

2017 0,0685 6793 12693 2086 1647 1912 1226 930 8662 1249 618 5157 18463 

2018 0,0695 6931 12952 2128 1680 1951 1251 949 8838 1275 630 5262 18838 

2019 0,0705 7068 13208 2170 1714 1990 1275 968 9013 1300 643 5367 19212 

2020 0,0714 7206 13465 2213 1747 2029 1300 986 9189 1325 655 5471 19585 

2021 0,0724 7343 13722 2255 1780 2067 1325 1005 9364 1351 668 5575 19959 

2022 0,0734 7480 13978 2297 1814 2106 1350 1024 9539 1376 680 5679 20331 

2023 0,0743 7617 14234 2339 1847 2144 1374 1043 9713 1401 693 5783 20703 

2024 0,0753 7754 14489 2381 1880 2183 1399 1061 9887 1426 705 5887 21074 

2025 0,0763 7890 14743 2423 1913 2221 1424 1080 10061 1451 717 5990 21444 

2026 0,0772 8025 14996 2464 1946 2259 1448 1099 10233 1476 730 6093 21811 

2027 0,0782 8159 15247 2505 1978 2297 1472 1117 10404 1501 742 6195 22176 

2028 0,0809 8475 15838 2602 2055 2386 1529 1160 10808 1559 771 6435 23036 
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Em relação à população em diálise, foram utilizados os dados da SBN, no qual é 

apresentado o número de pacientes em tratamento, em todo o território nacional, de anos 

anteriores (2000 a 2012) apresentados no Quadro 04 – Total de pacientes em diálise no Brasil 

de 2000 a 2012, sendo estes a base para a projeção dos anos futuros que são abordados na 

pesquisa (2013 a 2028). 

 

Quadro 04 – Total de pacientes em diálise no Brasil de 2000 à 2012 

 

 
CENSO SBN 2013 

ANO 

TOTAL ESTIMADO 

DE PACIENTES EM 

TRATAMENTO 

2000 42695 

2001 46557 

2002 48806 

2003 54523 

2004 59153 

2005 65121 

2006 70872 

2007 73605 

2008 87044 

2009 77586 

2010 92091 

2011 91314 

2012 97586 

 
Fonte: Censo SBN 2013 

 

Utilizando o Método dos Mínimos Quadrados, foi possível definir os coeficientes da 

regressão que possibilitaram a projeção da população em diálise para os anos de 2013 a 2028. 

Aplicando as fórmulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, por meio do Microsoft® 

Office Excel 2007, obteve-se o resultado da projeção da população em diálise apresentado na 

equação 14, que obteve r² (coeficiente de determinação) de 99,7%. 
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Retornando à fórmula 1, Y corresponde à Projeção da população em diálise, b  tem o 

valor de 0 e, como são utilizadas duas variáveis b  corresponde ao valor de -0,001008 e b  ao 

valor de 0,0283055. 

 

 rojeção da população em diálise   

                       -  ,       *  rojeção da população  -   ,        *  rojeção de diabéticos                           (14) 

 

 

Com base nos coeficientes da regressão, a projeção da população em diálise para os 

anos de 2013, 2018, 2023 e 2028 segue exposta no Quadro 05 – Projeção da população em 

diálise no Médio-Paraíba. 

 

Quadro 05 – Projeção da população em diálise no Médio-Paraíba 
  Cidades do Médio-Paraíba 

Ano 

Barra 

do 

Piraí 

Barra 

Mansa 
Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

Real 
Quatis Resende 

Rio 

Claro 

Rio 

das 

Flores 

Valença 
Volta 

Redonda 

2013 79 147 24 19 22 14 11 100 14 7 60 214 

2018 96 179 29 23 27 17 13 122 18 9 73 260 

2023 112 210 34 27 32 20 15 143 21 10 85 305 

2028 134 251 41 33 38 24 18 171 25 12 102 365 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 

 

4.3 Aplicação do Método de Localização de Unidades de Emergência 

 

Com a finalidade de indicar o local para a instalação de novos postos de atendimento 

para o tratamento dialítico, utilizou-se o método de Localização de Unidades de Emergência. 

Para tal calculo, foi observado primeiramente o tempo de distancia percorrido entre cada uma 

das cidades que compõem a região do Médio-Paraíba. O Quadro 06 – Distancia entre cidades, 

indica as distâncias entre cada cidade, de acordo com os dados obtidos pelo site 

Distanciacidades, 2013. 
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Quadro 06 – Distância entre cidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Distanciacidades (2013) 

 

 

 

 

 

 

De 

Para (tempo mínimo de condução) 

Barra 

do Piraí 

Barra 

Mansa 
Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

Real 
Quatis Resende 

Rio 

 Claro 

Rio das 

Flores 
Valença 

Volta 

Redonda 

Barra do 

Piraí 
0 54 109 33 34 85 76 92 71 58 39 39 

Barra 

Mansa 
54 0 55 42 35 31 22 38 37 91 72 15 

Itatiaia 109 55 0 97 90 57 60 17 92 167 148 70 

Pinheiral 33 42 97 0 23 73 64 80 60 91 72 27 

Piraí 34 35 90 23 0 66 57 73 37 92 73 50 

Porto Real 85 31 57 73 66 0 4 40 68 111 92 46 

Quatis 76 22 60 64 57 4 0 43 59 107 88 37 

Resende 92 38 17 80 73 40 43 0 75 150 131 53 

Rio Claro 71 37 92 60 37 68 59 75 0 129 110 48 

Rio das 

Flores 
58 91 167 91 92 111 107 150 129 0 19 85 

Valença 39 72 148 72 73 92 88 131 110 19 0 66 

Volta 

Redonda 
39 15 70 27 50 46 37 53 48 85 66 0 
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A partir das informações do Quadro 06 – Distancia entre cidades, que contém as 

distancias entre as cidades do Médio-Paraíba, foi realizada uma ponderação, que levou em 

consideração o Quadro 05 – Projeção da população em diálise no Médio-Paraíba, que informa 

a projeção da população em diálise na região do Médio-Paraíba. 

A ponderação foi realizada utilizando a seguinte fórmula:  

 

 empo mínimo ponderado   tempo mínimo de condução   quantidade de pacientes em diálise        (14) 

 

Este cálculo tem por finalidade apresentar os menores tempos de condução entre as 

cidades do Médio-Paraíba em relação à quantidade de pacientes que cada uma destas cidades 

demanda para o tratamento dialítico. O Quadro 07 – Distância entre cidades com tempo 

mínimo ponderado para 2013, apresenta os resultados estimados para o ano de 2013. 

Para os demais anos abordados 2018, 2023 e 2028, o cálculo foi realizado utilizando 

o mesmo procedimento. 
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Quadro 07 – Distância entre cidades com tempo mínimo ponderado para 2013 

 

De 

Para (tempo mínimo de condução) 

BARRA 

DO 

PIRAÍ 

BARRA 

MANSA 
ITATIAIA PINHEIRAL PIRAÍ 

PORTO 

REAL 
QUATIS RESENDE 

RIO 

CLARO 

RIO DAS 

FLORES 
VALENÇA 

VOLTA 

REDONDA 

BARRA DO 

PIRAÍ 
0 7944 2635 630 753 1207 819 9235 1028 415 2331 8345 

BARRA 

MANSA 
4251 0 1330 802 776 440 237 3815 536 651 4303 3209 

ITATIAIA 8581 8091 0 1851 1995 810 647 1707 1332 1195 8846 14978 

PINHEIRAL 2598 6178 2345 0 510 1037 690 8031 869 651 4303 5777 

PIRAÍ 2677 5149 2176 439 0 937 614 7328 536 658 4363 10698 

PORTO 

REAL 
6691 4560 1378 1393 1463 0 43 4015 985 794 5499 9842 

QUATIS 5983 3236 1450 1221 1263 57 0 4317 854 766 5260 7917 

RESENDE 7242 5590 411 1527 1618 568 463 0 1086 1074 7830 11340 

RIO 

CLARO 
5589 5443 2224 1145 820 966 636 7529 0 923 6575 10270 

RIO DAS 

FLORES 
4566 13387 4037 1737 2039 1577 1153 15058 1868 0 1136 18187 

VALENÇA 3070 10592 3578 1374 1618 1307 948 13150 1593 136 0 14122 

VOLTA 

REDONDA 
3070 2207 1692 515 1108 653 399 5320 695 608 3945 0 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 
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4.4 Análise de Cenários 

 

Para a análise de cenários, foram utilizados os dados relativos à Projeção da 

população em diálise no Médio-Paraíba, no qual foi definida uma margem de 5% para mais 

ou para menos. Essa margem foi definida de forma arbitrária. 

Esse procedimento se faz necessário para que seja observada a hipótese de que caso 

ocorra uma variação na quantidade de pacientes, haverá ou não alguma alteração nas 

localidades indicadas para a instalação de novas unidades de tratamento dialítico. Uma vez 

em que há incerteza nos dados, devido a serem projeções, a criação de cenários possibilita 

mais opções de resultados para auxiliar na tomada de decisão. 

Para o cálculo dos cenários, foi somado e subtraído 5% do Quadro 05 – Projeção da 

população em diálise no Médio-Paraíba e, logo em seguida, refeita as ponderações em 

conjunto com os dados do Quadro 06 – Distancia entre cidades. O procedimento foi realizado 

para todos os anos abordados, 2013, 2018, 2023 e 2028. 

O Quadro 08 – Projeção da população em diálise no Médio-Paraíba com variação 

percentual de mais 5%, apresenta os resultados obtidos na projeção da população em diálise 

para o ano de 2013 utilizando a variação percentual de mais 5%: 

 

Quadro 08 – Projeção da população em diálise no Médio-Paraíba com variação 

percentual de mais 5% 
  Cidades do Médio-Paraíba 

Ano 

Barra 

do 

Piraí 

Barra 

Mansa 
Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

Real 
Quatis Resende 

Rio 

Claro 

Rio 

das 

Flores 

Valença 
Volta 

Redonda 

2013 83 154 25 20 23 15 11 105 15 8 63 225 

2018 100 188 31 24 28 18 14 128 18 9 76 273 

2023 118 220 36 29 33 21 16 150 22 11 90 321 

2028 141 264 43 34 40 25 19 180 26 13 107 384 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 
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Quadro 09 – Distância entre cidades com variação percentual de mais 5% para o ano de 2013 

 

De 

  

Para (tempo mínimo de condução) 

Barra 

do 

Piraí 

Barra 

Mansa Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

Real Quatis Resende 

Rio 

Claro 

Rio das 

Flores Valença Volta Redonda 

Barra do 

Piraí 0 4464 9010 2728 2810 7026 6282 7605 5869 4794 3224 3224 

Barra 

Mansa 4464 0 1375 840 805 465 242 3990 555 728 4536 3375 

Itatiaia 9010 8470 0 1940 2070 855 660 1785 1380 1336 9324 15750 

Pinheiral 2728 6468 2425 0 529 1095 704 8400 900 728 4536 6075 

Piraí 2810 5390 2250 460 0 990 627 7665 555 736 4599 11250 

Porto Real 7026 4774 1425 1460 1518 0 44 4200 1020 888 5796 10350 

Quatis 6282 3388 1500 1280 1311 60 0 4515 885 856 5544 8325 

Resende 7605 5852 425 1600 1679 600 473 0 1125 1200 8253 11925 

Rio Claro 5869 5698 2300 1200 851 1020 649 7875 0 1032 6930 10800 

Rio das 

Flores 4794 14014 4175 1820 2116 1665 1177 15750 1935 0 1197 19125 

Valença 3224 11088 3700 1440 1679 1380 968 13755 1650 152 0 14850 

Volta 

Redonda 3224 2310 1750 540 1150 690 407 5565 720 680 4158 0 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 

 

 

 

 



43 
 
 

A parir dos resultados do Quadro 08 – Projeção da população em diálise no Médio-

Paraíba com variação percentual de mais 5%, foi refeita a ponderação com os dados relativos 

ao Quadro 06 – Distancia entre cidades, e os resultados obtidos são observados no Quadro 09 

– Distancia entre cidades com variação percentual de mais 5% para o ano de 2013. 

O mesmo procedimento foi realizado para a variação percentual de menos 5%, para 

todos os anos abordados, 2013, 2018,2023 e 2028. 

Os resultados obtidos para o ano de 2013, aplicando-se a taxa percentual de menos 

5% segue no Quadro 10: Projeção da População em Diálise no Médio-Paraíba com variação 

percentual de menos 5%. 

 

Quadro 10 – Projeção da população em diálise no Médio-Paraíba com variação 

percentual de menos 5% 
  Cidades do Médio-Paraíba 

Ano 

Barra 

do 

Piraí 

Barra 

Mansa 
Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

Real 
Quatis Resende 

Rio 

Claro 

Rio 

das 

Flores 

Valença 
Volta 

Redonda 

2013 75 140 23 18 21 13 10 95 14 7 57 203 

2018 91 170 28 22 26 16 12 116 17 8 69 247 

2023 107 199 33 26 30 19 15 136 20 10 81 290 

2028 128 239 39 31 36 23 17 163 23 12 97 347 

Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 

 

Com os valores obtidos no Quadro 10 – Projeção da população em diálise no Médio-

Paraíba com variação percentual de menos 5%, foi refeita a ponderação, aplicando no Quadro 

06 – Distancia entre cidades, e o resultado deste cálculo segue apresentado no Quadro 11 – 

Distancia entre cidades com variação percentual de menos 5% para o ano de 2013. 

Após a aplicação da ponderação entre os resultados obtidos para a projeção da 

população em diálise no Médio-Paraíba em relação a distancia entre cidades para os anos de 

2013, 2018, 2023 e 2028, assim como a aplicação da variação percentual de 5% para mais e 

para menos, com a finalidade da criação de cenários, foi realizado o ranking de cada uma das 

cidades, através da seleção dos maiores tempos de condução de cada cidade e, dentre estes 

maiores tempos, selecionado os menores tempos, conforme o método de Localização de 

Unidades de Emergência, como mostra o Quadro 12 – Seleção dos maiores tempos de 

distância entre cidades para 2013 e o Quadro 13 – Ranking dos menores tempos de distância 

entre cidades com base nos maiores tempos de distância para 2013. 
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Esse procedimento foi realizado para todos os cenários (0, +5% e -5%) e também para 

todos os anos abordados de 2013, 2018, 2023 e 2028. Desta forma obteve-se os resultados 

apresentados no Quadro 14 – Resultado final da localização de unidades de emergência.  
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Quadro 11 – Distância entre cidades com variação percentual de menos 5% para o ano de 2013 

 

De 

Para (tempo mínimo de condução) 

Barra do 

Piraí 

Barra 

Mansa 
Itatiaia Pinheiral Piraí 

Porto 

 Real 
Quatis Resende 

Rio  

Claro 

Rio das 

Flores 
Valença 

Volta 

Redonda 

Barra do 

Piraí 
0 7560 2507 594 714 1105 760 8740 994 406 2223 7917 

Barra Mansa 4050 0 1265 756 735 403 220 3610 518 637 4104 3045 

Itatiaia 8175 7700 0 1746 1890 741 600 1615 1288 1169 8436 14210 

Pinheiral 2475 5880 2231 0 483 949 640 7600 840 637 4104 5481 

Piraí 2550 4900 2070 414 0 858 570 6935 518 644 4161 10150 

Porto Real 6375 4340 1311 1314 1386 0 40 3800 952 777 5244 9338 

Quatis 5700 3080 1380 1152 1197 52 0 4085 826 749 5016 7511 

Resende 6900 5320 391 1440 1533 520 430 0 1050 1050 7467 10759 

Rio Claro 5325 5180 2116 1080 777 884 590 7125 0 903 6270 9744 

Rio das 

Flores 
4350 12740 3841 1638 1932 1443 1070 14250 1806 0 1083 17255 

Valença 2925 10080 3404 1296 1533 1196 880 12445 1540 133 0 13398 

Volta 

Redonda 
2925 2100 1610 486 1050 598 370 5035 672 595 3762 0 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 
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Quadro 12 – Seleção dos maiores tempos de distância entre cidades para 2013 

 

De 

Para (tempo mínimo de condução) 

BARRA 

DO 

PIRAÍ 

BARRA 

MANSA 
ITATIAIA PINHEIRAL PIRAÍ 

PORTO 

REAL 
QUATIS RESENDE 

RIO 

CLARO 

RIO DAS 

FLORES 
VALENÇA 

VOLTA 

REDONDA 

BARRA DO 

PIRAÍ 
0 7944 2635 630 753 1207 819 9235 1028 415 2331 8345 

BARRA 

MANSA 
4251 0 1330 802 776 440 237 3815 536 651 4303 3209 

ITATIAIA 8581 8091 0 1851 1995 810 647 1707 1332 1195 8846 14978 

PINHEIRAL 2598 6178 2345 0 510 1037 690 8031 869 651 4303 5777 

PIRAÍ 2677 5149 2176 439 0 937 614 7328 536 658 4363 10698 

PORTO 

REAL 
6691 4560 1378 1393 1463 0 43 4015 985 794 5499 9842 

QUATIS 5983 3236 1450 1221 1263 57 0 4317 854 766 5260 7917 

RESENDE 7242 5590 411 1527 1618 568 463 0 1086 1074 7830 11340 

RIO 

CLARO 
5589 5443 2224 1145 820 966 636 7529 0 923 6575 10270 

RIO DAS 

FLORES 
4566 13387 4037 1737 2039 1577 1153 15058 1868 0 1136 18187 

VALENÇA 3070 10592 3578 1374 1618 1307 948 13150 1593 136 0 14122 

VOLTA 

REDONDA 
3070 2207 1692 515 1108 653 399 5320 695 608 3945 0 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 
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Quadro 13 – Ranking dos menores tempos de distância entre cidades com base nos maiores tempos de distância para 2013 

 

Cidade Menor tempo de condução 

BARRA MANSA 4303 

VOLTA 

REDONDA 
5320 

QUATIS 7917 

PINHEIRAL 8031 

BARRA DO 

PIRAÍ 
9235 

PORTO REAL 9842 

RIO CLARO 10270 

PIRAÍ 10698 

RESENDE 11340 

VALENÇA 14122 

ITATIAIA 14978 

RIO DAS 

FLORES 
18187 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 
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Quadro 14 – Resultado final da localização de unidades de emergência  

 

Cidades 

2013 2018 2023 2028 

Cenários Cenários Cenários Cenários 

-5% 0 5% -5% 0 5% -5% 0 5% .-5% 0 5% 

1º 

Colocado 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

Barra 

Mansa 

2º 

Colocado 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

Volta 

Redonda 

3º 

Colocado 
Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis Quatis 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa da Autora 
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De acordo com o resultado obtido no Quadro 14 – Resultado Final da Localização de 

Unidades de Emergência observa-se que as cidades indicadas para a instalação das novas 

unidades de tratamento dialítico são Barra Mansa, Volta Redonda e Quatis, respectivamente.  

Vale ressaltar que, mesmo com a aplicação de uma variação percentual de 5% para 

mais ou para menos na projeção da população em diálise no Médio-Paraíba, não ocorreu 

nenhuma alteração na localidade das futuras clinicas. Esse aspecto proporciona confiabilidade 

no método, assim como maior segurança para o gestor ao tomar decisão sobre a instalação de 

unidades de tratamento em diálise na região do Médio-Paraíba. 

Conforme a RDC Nº 15, de 15 de Junho de 2004, no qual fica estabelecido que a 

cidade que oferece tratamento dialítico deve possuir hospital de retaguarda, as cidades da 

região do Médio-Paraíba dispõem, em sua totalidade, de hospitais e caberá ao gestor 

responsável pela instalação das futuras clínicas de diálise certificar que esteja disponível todo 

material físico e humano que permita o funcionamento da clínica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa teve como finalidade identificar as cidades do Médio-Paraíba 

que podem receber a instalação de novas clínicas de diálise, levando em consideração a 

quantidade de pacientes em tratamento dialítico e a distancia entre cada uma das cidades 

mensurada através do tempo de condução entre elas. 

Para que fosse possível chegar a tal resultado, foi necessário, primeiramente 

determinar a projeção do crescimento do número de pacientes em diálise, o que foi realizado 

utilizando os dados do IBGE de crescimento populacional, dados da SBD de pacientes 

diabéticos e dados da SBN com o histórico de pacientes em tratamento dialítico nos anos 

anteriores, o que possibilitou a utilização do método de regressão linear para o cálculo da 

projeção de pacientem em diálise no Médio-Paraíba. 

Através das informações obtidas junto às Secretarias de Saúde de cada cidade da 

região do Médio-Paraíba, foi identificado que todas elas possuem hospitais que podem servir 

de hospital de retaguarda, porém ressalta-se que o gestor responsável pela decisão da 

instalação das futuras clinicas deverá se certificar e realizar todos os procedimentos e trâmites 

que confirmem e comprovem que a cidade está apta a receber a futura clínica de diálise. 

Com a aplicação dos resultados obtidos pelo calculo da projeção da população em 

diálise, assim como a ponderação em relação ao tempo de distancia entre as cidades, foi 

possível propor a localização de novas unidades de tratamento dialítico na região do Médio-

Paraíba, que são as cidades de Barra Mansa, Volta Redonda e Quatis (respectivamente). 

Ressalta-se que estas cidades foram as melhores colocadas nos anos estudados (2013, 2018, 

2023 e 2028) e também em todos os cenários propostos (-5%, 0 e +5%). 

A pesquisa contribui para que secretários de saúde, secretários de planejamento, 

prefeitos e empresas privadas que realizam o procedimento de diálise possam decidir sobre 

onde fixar suas instalações na região do Médio-Paraíba de forma a atender a demanda 

crescente pelo tratamento na região. 
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6  LIMITAÇÕES E PROPOSIÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram encontradas limitações que 

permitissem um estudo mais aprofundado, percebe-se que em relação ao método de 

Localização de Unidades de Emergência há pouco referencial teórico e também poucos 

estudos que abordem essa temática.  

Em relação às variáveis utilizadas na pesquisa, verifica-se que falta um estudo que 

aborde a evolução da população de hipertensos, que apresente um histórico em relação a 

quantidade de hipertensos divididos por grupos etários e por localidade, além de fazer a 

associação desta com outras patologias, como o diabetes e a própria Insuficiência Renal 

Crônica.  

Ressalta-se que não foi considerada a evolução dos tempos de deslocamento entre as 

cidades, como novas estradas que façam a ligação entre os municípios, engarrafamentos, 

desvios no acesso às cidades. 

Percebe-se também que em relação à divisão geográfica do estado do Rio de Janeiro, 

há diferentes versões sobre como o estado é dividido, o IBGE possui suas classificações, a 

Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do 

Rio de Janeiro (CEPERJ) possui outras classificações e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Energia, Indústria e Serviço do Governo do Rio de Janeiro possui outra, sendo 

esta última a utilizada para o desenvolvimento deste trabalho.  

Pode-se indicar como proposições para novos estudos que seja realizada uma nova 

pesquisa sobre o tema abordando as questões relativas ao custo x benefício da instalação de 

novas unidades nos locais indicados por este trabalho, uma abordagem financeira sobre os 

custos de uma nova instalação. Assim como se propõe um método estatístico não arbitrário 

para a variação de cenários futuros. 
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