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RESUMO 

O uso dos SIGs - Sistemas de Informações Geográficas, ou sistemas de 
informações georreferenciadas, traz um poderoso ferramental em estudos que 
envolvem diversas variáveis cujos eventos estão localizados no espaço, ou seja, 
possuem referências geográficas. Os referidos programas são recursos muito 
úteis como auxiliares no planejamento e na tomada de decisão por parte dos 
administradores, especialmente os gerenciadores dos recursos públicos; este 
trabalho procura comparar os métodos usados para o atendimento de 
emergências, entre os mais usuais (a maior proximidade) com o método de menor 
tempo gasto.Na área de Geografia da Saúde, inúmeras aplicações de SIG são 
usadas para se analisar variáveis epidemiológicas, descrições de regiões de 
saúde, regionalizações, entre outras, cada uma com sua respectiva metodologia. 
Este trabalho procura trazer à discussão o método de análise de redes incluindo a 
variável tempo para se analisar a possibilidade de otimização do atendimento das 
unidades móveis de saúde perante solicitações da população e prováveis 
destinos, conforme especificidade médica. As isócronas, como o nome já diz, são 
isolinhas onde as eqüidistâncias são temporais, ou seja, linhas que levam em 
consideração o tempo de deslocamento no espaço. Segundo PANITZ (2003, pg. 
199), isócronas são “linhas de igual duração de viagem referidas a um ponto de 
origem”. Através destas isócronas, é possível se saber diversas informações que 
estejam contidas nos polígonos gerados ou nas linhas por onde esta unidade 
móvel passaria. 
Palavras-chave:Isócronas; SIG; Ambulâncias. 

 

 
OBJETIVOS 

O principal objetivo é discutir um método alternativo na priorização do atendimento de 
pessoas por unidades móveis de saúde, dependendo da localização da vítima e das 
circunstâncias que podem facilitar ou dificultar a chegada desta unidade móvel. Este método 
é chamado de isócrona, e além discussão teórica, faz-se necessário um exemplo prático de 
aplicação desta técnica feita através de SIG e possivelmente a alimentação de um banco de 
dados de um atendente, auxiliando-o a direcionar uma unidade móvel de saúde ao 
atendimento à vítima 

INTRODUÇÃO 

O uso de sistemas de informações geográficas, ou sistemas de informações 
georreferenciadas, traz um poderoso ferramental em estudos que envolvem diversas 
variáveis cujos eventos estão localizados no espaço, ou seja, possuem referências 
geográficas. Os referidos programas são recursos muito úteis como auxiliares no 
planejamento e na tomada de decisão por parte dos administradores, especialmente os 
gerenciadores dos recursos públicos. 

No caso do fluxo de pessoas ou veículos automotores, como o deslocamento é feito através 
de vias, há um tempo de deslocamento específico para cada tipo de via. Um avião, por 
exemplo, possui um tipo de deslocamento, não tendo vias físicas a seguir, mas com 
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especificidades como direção dos ventos, tempestades, etc.; uma ferrovia possui sua 
própria via e não pode sair desta, tendo seu tempo de deslocamento diretamente ligado ao 
trajeto, podendo ser influenciado pela declividade, por exemplo. 

Para se representar geometricamente o deslocamento, seja ele espacial, temporal, ou de 
outra grandeza física, usa-se o conceito de isolinha. Segundo DAVIS & FONSECA (2001), 
“isolinhas são linhas ou poligonais que representam a interseção de uma superfície com um 
conjunto de planos dados, paralelos ao plano XY e espaçados de forma conveniente, em 
geral a intervalos regulares”. 

Estes intervalos regulares podem ser mensurados espacialmente (buffers ou isocotas), se a 
isolinha representar uma distância h a partir de um ponto; barometricamente, se a isolinha 
representar intervalos de pressão (representadas pelas isóbaras); termicamente, se a 
isolinha representar intervalos de temperatura (isotermas), etc.; e temporalmente, se a 
isolinha representar intervalos de tempo, sendo estas isolinhas chamadas de isócronas.  

METODOLOGIA 

As isócronas estão intrinsecamente ligadas aos vetores cuja mensuração principal é a 
distância. Poder-se-ia dizer que as isócronas são derivadas das distâncias, pois o cálculo de 
tempo percorrido vem da velocidade de deslocamento, medida em m/min, km/h, entre 
outros, sendo tempo sobre espaço. 

Para comparar os métodos usados neste trabalho, estão apresentados abaixo os três tipos 
de isolinhas comparadas: 

 Buffers (isocotas) 

 Distância Retangular (distância Manhattan ou City Block) 

 Isócronas 

Os buffers, se aplicados a entidades pontuais, consideram um raio a partir de um par de 
coordenadas x1,y1, sendo seu valor de cálculo uma distância euclidiana; se a base de dados 
representada for uma base georreferenciada, sua variável de saída é uma variável espacial. 
Segundo DAVIS JR & QUEIROZ (2005), 

Outra operação importante para um SIG é a construção de mapas de distância ou 
buffer zones, que são áreas construídas ao redor de objetos mantendo uma certa 

distância. (...) A determinação do buffer ao redor de um ponto é feita de forma direta, 
como uma circunferência de raio d. 

As distâncias retangulares ou distâncias Manhattan são linhas ou polígonos cujas fronteiras 
são definidas considerando-se uma distância logística e direção radial, adotando-se como 
base as malhas viárias ou qualquer outra base vetorial: exemplos práticos são distâncias a 
pé, cicloviária, rodoviária, ferroviária, entre outras. O pressuposto principal, no caso dos 
estudos urbanos, é que a cidade é dividida em blocos e que a distância real não transpõe 
estes blocos; por isso a distância Manhattan também é chamada de City Block. Em SIG, a 
sua medição é uma variável espacial (metros, quilômetros, jardas, etc.), conforme WANG 
(2006, pg. 20): 

 

21212,1 yyxxd  

 
A distância entre os pontos 1 e 2 são os módulos dos valores da diferença entre o valor final 
e inicial. Pode-se entender que o resultado desta fórmula é a somatória da diferença de 
distância de cada segmento, no caso da análise de redes, vetorial.  
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Figura 1 - Mapa de dois hospitais e suas respectivas distâncias - Buffers de 200m 

 

 

Figura 2 - Mapa de Distâncias Manhattan 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 
Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009 

2449 

As isócronas, como o nome já diz, são isolinhas onde as eqüidistâncias são temporais, ou 
seja, linhas que levam em consideração o tempo de deslocamento no espaço. Segundo 
(PANITZ, 2003, pg. 199), isócronas são “linhas de igual duração de viagem referidas a um 
ponto de origem”. Através destas isócronas, é possível saber diversas informações que 
estejam contidas nestes polígonos intervalados ou nas linhas por onde esta unidade móvel 
passaria: 

 Polígonos (Áreas): 
o População residente; 
o Empresas; 
o Estabelecimentos públicos; 
o Estatísticas agregadas (quantidade de acidentes, média de 

atendimentos/dia, entre outras); 

 Linhas: 
o Logradouros e respectivas numerações máximas atingíveis, por tempo 

de deslocamento; 
o Distância percorrida; 
o Quantidade de quarteirões; 
o Impedâncias (obstáculos, semáforos, valetas, pistas ruins, etc.); 

Quando se fala de isócrona, na verdade, espelha-se na mesma base viária para cálculo da 
supracitada distância Manhattan. O que a diferencia da anterior é a variável mensurada, que 
ao invés de espacial, como quilômetro, por exemplo, é temporal, como hora, minuto, dia, 
etc. 

 

Figura 3 - Mapa de Isócronas a partir dos hospitais 1 e 2 

O mapa abaixo ilustra a comparação entre os três tipos de medição: isócronas, distâncias 
retangulares (distâncias Manhattan) e buffers. Reparar-se-á que o buffer é calculado sobre 
uma distância euclidiana, o que não corresponde à distância logística por onde as pessoas 
circulam. Perceber-se-á também que a isócrona se “estica” ou se “encurta” sobre as vias 
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principais, pois a velocidade de deslocamento nestas vias podem ser maiores ou menores, 
conforme condições do trânsito. 

No mapa abaixo é destacada uma região com um círculo vermelho: quando se fala em 
buffer ou distância Manhattan, o ponto destacado está na média dos hospitais 1 e 2; quando 
se trata de Isócronas, o hospital 1 tem preferência. Esta prioridade pôde ser destacada por 
vários motivos: um corredor de ônibus na avenida onde fica o hospital 1, trânsito mais leve, 
menos semáforos ou obstáculos – valetas e lombadas, mão de direção favorável, entre 
outros fatores, chamados de impedâncias, conforme SILVA (2003, pg. 220) descreve: 

Cada segmento está associado a uma certa dificuldade em iniciar um movimento a 
partir de um determinado nó até alcançar outro nó. Esta dificuldade é chamada de 
fator de impedância e pode ser definido de acordo com o grau de dificuldade 
existente na busca de soluções e depende, fundamentalmente, da natureza do 
problema. Assim, se um motorista sai de uma cidade A para a cidade B, o fator de 
impedância será o tempo gasto no trajeto, ou seja, a razão entre a distância entre as 
cidades e a velocidade média alcançada pelo motorista. Se determinadas estradas 
possuem um grande número de semáforos, o número de sinais de trânsito pode ser 
considerado como um fato de impedância quando se estuda o tráfego urbano. 

Com estes pressupostos, o artigo traz a discussão o uso de isócronas no atendimento 
hospitalar, podendo ainda ser usada, por exemplo, pelo corpo de bombeiros. 

 

Figura 4 - Comparação entre Buffer, Distância Manhattan e Isócrona 

Há vários tipos de aplicação das isócronas; por exemplo, no geomarketing, como área de 
influência, conforme dizem ARANHA & FIGOLI (2001), onde normalmente o método é mais 
usual. O mais interessante é ver que a distância de Manhattan e a isócrona (apesar de 
serem complementares), não necessariamente são diretamente proporcionais; às vezes o 
caminho mais curto não é o mais rápido. No caso de ambulâncias ou carro de bombeiros, 
sensatamente, o que mais importa: a distância percorrida ou o tempo até o atendimento? 
ARANHA & FIGOLI (2001, pg. 43) exemplificam: 

As distâncias costumam ser medidas não apenas em unidades métricas, mas 
também em minutos ou horas. Em alguns casos o cliente pode estar a apenas 15 
metros de um negócio e a 100 metros do outro, mas o tempo gasto pode ser maior 
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para alcançar o ponto mais perto fisicamente. Isto devido a certas barreiras como 
falta de uma ponte ou excesso de semáforos, por exemplo. 

Vale lembrar que quanto mais rica for a base de dados, mais preciso será o cálculo e mais 
próximo da realidade estará a análise. Seguem abaixo alguns exemplos de dados que se 
usados, melhoram a estimativa de tempo em um estudo usando isócronas: 

 Eventos corretamente georreferenciados 
o Hospitais, acidentes, assaltos, entre outros. 

 Base de logradouros 
o Mão de direção das vias, caso se aplique; 
o Regras de trânsito: locais de conversão proibida ou horários restritos; 
o Impedâncias como semáforos, obstáculos, condições da pista, etc.; 
o Geomorfologia do local; 

 Pólos geradores de viagens 
o Grande concentração de pessoas, prevendo o tempo de deslocamento caso 

haja algum incidente; 

A construção da velocidade de deslocamento para que pudessem ser calculadas as 
isócronas, foi feita através das hierarquias viárias1 dos logradouros do município de São 
Paulo e do CTB – Código de Trânsito Brasileiro2. Este procedimento foi feito para que se 
chegasse mais próximo possível à realidade da circulação do município. É necessário 
destacar que as velocidades mudam de acordo com o horário. Conforme pesquisa da CET – 
Companhia de Engenharia de Tráfego do município de São Paulo, denominada 
Desempenho do Sistema Viário de São Paulo em 2007, publicada em 2008, é possível ver 
que o trânsito não se comporta linearmente nos horários de pico. 

Algumas observações sobre a classificação das vias: 

 Caso houvesse mais de um tipo de hierarquia viária no mesmo logradouro, foi 
adotada a menor hierarquia, consequentemente a menor velocidade. 

 Para que o SIG não computasse as vias de pedestre como via acessíveis por 
veículos automotores, os autores adotaram a velocidade permitida deste tipo 
de logradouro como 0 km/h. 

 
A base de hospitais usada foi a disponibilizada pelo CEM/Cebrap, de referência de 2001. Os 
dados foram georreferenciados por estes institutos e é gratuitamente disponibilizado na 
internet. Na base original haviam 95 estabelecimentos. Os autores retiraram da base os 
hospitais psiquiátricos e repetidos na própria base, e ainda mais 69, restando no final 2 
estabelecimentos, para exemplo. 

Na base de dados não havia informações sobre a disponibilidade de atendimento 
emergencial. Para que o artigo mostrasse um exemplo prático de isócrona com relação aos 
atendimentos por ambulâncias, pressupôs-se que os dois hospitais selecionados tinham 
serviço de emergência. 

Com este método, além da aplicação em unidades móveis de saúde, é possível extrapolar 
os tipos de deslocamento e/ou vias de circulação até para viaturas do corpo de bombeiros, 
que circulam em vias especiais ou corredores de ônibus, entre outros, bastando possuir uma 
base de dados adequada. 
 
 
 

                                              
1
 Portaria DSV.21/02 de 21/05/2002 

2
 Capítulo III, artigos 60 e 61, sendo este último alterado pela Lei 10.830 de 23/12/2003 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 
Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009 

2452 

Tabela 1  

Velocidades médias dos veículos em geral nas principais vias em 2007.  

 

       FONTE: CET (2008, pg. 31) 

 

Para os demais logradouros não participantes da pesquisa da CET, a classificação foi feita 
conforme especificações da Portaria DSV 21/02 de 21/05/2002: 

 
No caso dos automóveis, a liberdade de escolher caminhos é maior que o da ferrovia, mas 
também há muitos empecilhos: semáforos, pavimentação da via, mão de direção, 
declividade, horários de pico, obras, carros estacionados, travessia de pedestres, 
cruzamentos, entre outros. Uma base de logradouros, tendo estas informações, gera 
informações riquíssimas para que um SIG faça este tipo de análise espacial. 
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Tabela 2  

Hierarquias Viárias e suas respectivas velocidades 

Hierarquia 

Viária 

Tipo de Via 

DSV/PMSP 

Tipo de Via 

CTB 

Velocidade 

Permitida 

Via de 

Exemplo 
Bairro 

1 
VTR - Vias de 
Trânsito Rápido 

Trânsito 
Rápido 

80 km/h  Av 23 de Maio Vila Mariana 

2 Arterial I Arterial 60 km/h  Av Bernardino de  Campos Paraíso 

3 Arterial II Arterial 60 km/h  Av Europa Jardim Paulista 

4 Arterial III Arterial 60 km/h  Av N Sra do Sabará Campo Grande 

5 Coletora I Coletora 40 km/h  Av Moema Moema 

6 Coletora II Coletora 40 km/h  R Cantagalo Tatuapé 

7 Local Local 30 km/h  R do Lago Cid. Universitária 

- Pedestre - 0 km/h  R Direita Centro 

 
Para que o SIG faça a análise espacial de isócrona, é necessário que haja uma estrutura 
topológica dos dados de logradouro bem feita e uma análise logística por parte do SIG. Os 
eixos e os nós, quando no mundo real se cruzarem, devem estar conectos topologicamente; 
caso não estejam, o SIG não interpretará a conexão como uma conectividade válida e 
ignorará este cruzamento. Todavia, o exemplo inverso também pode prejudicar uma análise 
de redes e consequentemente uma análise de isócronas: caso haja uma ponte ou viaduto 
sobre ou sob uma rua, por exemplo, estes eixos não devem interceptar-se, pois caso 
contrário, o sistema entenderá que as vias são conectas e mudará o percurso em sua 
roteirização. 

Para a geração de Isócronas, conforme ESRI (2001), faz-se necessária a construção de no 
mínimo as seguintes etapas: 

 Pontos de Partida 
o Eventos georreferenciados; 
o O valor de tempo e/ou distância é zero; 

 Intervalos das isolinhas 
o Podem possuir intervalos regulares ou irregulares; 

 Restrições 
o Mão de direção, barreiras, relevo, entre outros: opcional; 

Com estas informações em mãos, o usuário do SIG pode solicitar ao sistema que gere a(s) 
isócrona(s). O sistema gera a isócrona da seguinte forma: ESRI (2001) 

 Identificação dos trechos de logradouros e somatória de tempo e/ou distância; 
o Para que se faça o deslocamento em metros ou em minutos, por exemplo, é 

necessário que o sistema some as distâncias e/ou tempos de cada feição 
inserida no SIG. Caso haja impedâncias, como mãos de direção contrárias ou 
semáforos, o sistema onera o cálculo da distância/tempo e procura a melhor 
rota. 

 Geração de linhas ou polígonos para a saída; 

Com isso, alimenta-se um banco de dados para o atendente e este, quando digitar um 
logradouro e número, automaticamente aparecerá qual isócrona este chamado pertence e 
conseqüentemente qual unidade móvel de saúde deve se deslocar até o local do chamado. 

A geração dos resultados pode ainda ser mostrada através de mapas coropléticos, onde as 
saturações mais intensas representam os deslocamentos mais rápidos com relação ao 
ponto estudado, e os polígonos que representam a vagarosidade no deslocamento, são 
coloridos com saturações menos intensas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além dos métodos tradicionais de buffer e distância manhattan, a isócrona se vê como uma 
boa alternativa de análise espacial para com a eficiência de serviços públicos, onde a 
distância é menos importante que o tempo de deslocamento.  

O exemplo deste artigo foi o atendimento de uma ambulância caso houvesse um acidente 
ou incidente em um local. O que se tentou mostrar foi que nem sempre a menor distância é 
a mais rápida. Uma via com muitos semáforos ou pista esburacada, por exemplo, pode 
comprometer o socorro de alguma vítima de acidente viário ou acidente doméstico, por 
exemplo. 

Nos exemplos mapeados neste artigo, viu-se que os resultados dos métodos geram 
informações diferentes, mostrando as alternativas possíveis para se estudar a otimização 
das ambulâncias nos atendimentos, comparando as isócronas com os demais métodos. 

Conseqüentemente, a alimentação de um banco de dados com estas informações de 
trânsito e impedâncias, pode auxiliar um atendente ao direcioná-lo na escolha da unidade 
móvel de saúdes concomitantemente até mesmo saber qual o hospital de destino. Basta 
este banco ser alimentado constantemente e estar disponível para consulta no momento do 
atendimento telefônico, por exemplo. 
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