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Resumo 
 
Trabalho recente na localização de unidades perinatais no município do Rio de Janeiro 

originou o desenvolvimento de um modelo hierárquico não capacitado de 3 níveis. Uma questão 
importante que surgiu durante a pesquisa foi a necessidade de incluir restrições de capacidade no 
modelo, especialmente no nível superior da hierarquia, que corresponde ao uso intensivo dos recursos.  
O modelo capacitado resultante foi solucionado usando tanto o CPLEX como uma heurística 
Lagrangeana. Os resultados obtidos são apresentados usando dados do município do Rio de Janeiro 
correspondentes ao ano de 1995.  Propomos também uma abordagem multiobjetivo para o problema 
do balanceamento de carga entre os serviços de nível 3. 
 
Palavras-chave: Modelos hierárquicos capacitados; serviços de saúde; heurística Lagrangeana. 

 
 

Abstract 
 

Recent work on the location of perinatal facilities in the municipality of Rio de Janeiro 
resulted in the development of an uncapacitated, 3-level hierarchical model.  An important issue that 
arose during the course of the research was the need to include some form of capacity constraints into 
the model, especially in the higher, resource intensive level of the hierarchy. We considered the 
inclusion of capacity constraints by the mathematical definition of a capacitated model. The 
capacitated model was solved using both CPLEX and a Lagrangean heuristic. The results obtained are 
presented using 1995 data related to the municipality of Rio de Janeiro.  We also propose a 
multiobjective approach to balance load among the level 3 services. 

 
Keywords: Capacitated hierarchical models; health services; Lagrangean heuristic. 
 
 
1. Introdução 

O alto índice de mortalidade perinatal no município do Rio de Janeiro (1,95% em 1993) e o 
fato que aproximadamente 70% dos nascimentos são financiados pelo setor público (Vasconcellos, 
1997; Galvão et al., 1999), justificaram trabalhos anteriores sobre a localização de unidades perinatais 
no município, levando ao desenvolvimento de um modelo hierárquico não capacitado de 3 níveis, ver 
Boffey et al. (2002); Galvão et al. (2002). Referimo-nos a esse modelo neste trabalho como “Modelo 
Básico”. Boffey et al. (2002) deixam claro que o “Modelo Básico” é uma idealização que não leva em 
conta aspectos tais como restrições de capacidade, agregação de bairros vizinhos, limites políticos e 
fatores sociais, que poderiam ser importantes no mundo real. Estes e outros assuntos são discutidos em 
Boffey et al. (2002). Os autores mostram que um dos pontos críticos é a incorporação de restrições de 
capacidade ao modelo. 
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O “Modelo Básico” otimiza a acessibilidade às facilidades, buscando uma distribuição justa 
dos serviços oferecidos pelo município. Dado que nos últimos 25 anos uma estrutura regional 
hierarquizada para os serviços de saúde no Brasil tem sido proposta como uma condição básica para a 
oferta de melhores serviços a menores custos, o modelo considera as unidades de saúde perinatais em 
uma estrutura hierárquica de três níveis. No nível inferior estão as unidades básicas, onde as gestantes 
recebem atendimento pré-natal. No nível seguinte estão as maternidades, que atendem os partos 
normais. Em situações mais complicadas as gestantes podem ser atendidas em clínicas neonatais 
(onde está disponível uma unidade de tratamento intensivo para bebês). Essas complicações podem 
ser detectadas durante o atendimento pré-natal ou durante o trabalho de parto; neste caso as gestantes 
devem ser imediatamente encaminhadas a uma unidade de tratamento intensivo. 

 
Conforme notado em Boffey et al. (2002), as restrições orçamentárias, presentes nos 3 níveis 

do “Modelo Básico”, sugerem que unidades do mesmo tipo são de igual custo e, por implicação, do 
mesmo tamanho. Por outro lado, a ausência de restrições de capacidade significa que a capacidade em 
cada um dos níveis da hierarquia é suficiente para atender toda demanda que possa surgir no nível 
correspondente. O uso de unidades de tamanho “padrão” é porém ineficiente, especialmente quando se 
define o tamanho do recurso crítico no nível 3. 

 
Ao estender-se o “Modelo Básico” para incluir restrições de capacidade no nível 3, duas 

situações podem surgir na prática: (i) a capacidade existente no nível 3 é apropriada; nesse caso o 
problema consiste em balancear a carga entre os serviços de nível 3; (ii) a capacidade existente é 
insuficiente; nesse caso o problema consiste em como localizar os serviços e como alocar com 
eqüidade a demanda que pode ser atendida. No segundo caso a demanda excedente deve ser atendida 
fora do sistema governamental (pelo sistema de saúde privado, por exemplo). 

 
No presente artigo estende-se o “Modelo Básico” para incluir restrições de capacidade no 

nível 3 da hierarquia. Na Seção 2 define-se um modelo que incorpora as restrições de capacidade no 
nível 3 e desenvolve-se uma heurística Lagrangeana para sua solução. Os resultados computacionais 
são mostrados na Seção 3. Na Seção 4 propõe-se uma abordagem multiobjetivo para o problema do 
balanceamento da carga entre os serviços de nível 3. Finalmente, seguem-se as conclusões (Seção 5). 

 
2. Um Modelo Capacitado no Nível 3 da Hierarquia 

A formulação matemática do “Modelo Básico” (HLPF) definida em Galvão et al. (2002) é 
dada abaixo por conveniência. Note-se que a hierarquia deste modelo é sucessivamente inclusiva, no 
sentido que uma facilidade provê seu próprio nível de serviço e todos os níveis de serviço inferiores. A 
figura 1 ilustra a estrutura hierárquica do “Modelo Básico”. 
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Figura 1. Diagrama do fluxo das gestantes no “Modelo Básico” 

 



 XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

 Sejam I = {i|i =1,2,...,m}, J = {j|j = 1, 2, ..., n} e T = {t|t=1,2,3} os conjuntos de gestantes, 
locais em potencial para as unidades de saúde e tipos de serviços oferecidos, respectivamente. Wi é o 
número de gestantes localizadas em i∈I, dij é a menor distância entre a área de demanda i∈I e o local 
j∈J e djk é a menor distância entre os locais j e k ∈J.  Os seguintes parâmetros são definidos para este 
modelo: α, fator de ajuste da diferença nos custos da viagem (0<α≤1), dado que o encaminhamento de 
gestantes de uma maternidade a um centro de neonatologia é feito por ambulância; φ, proporção de 
gestantes orientadas a dar à luz em um centro de neonatologia; θ, proporção de gestantes 
encaminhadas de um serviço de nível 2 a um serviço de nível 3; p1, p2 e p3, número máximo de 
unidades básicas, maternidades e centros de neonatologia, respectivamente; M, Um número grande. 
Finalmente, definem-se as variáveis t

ijx , t=1,2,3 para o fluxo de gestantes de i∈I até a facilidade j∈J 

para receber o serviço de nível t∈T e 4
jkx para o fluxo de gestantes encaminhadas de um serviço de 

nível 2 em j∈J até um serviço de nível 3 em k∈J por ambulância; a variável de localização t
jy é 1 se a 

facilidade de nível t∈T é localizada em j∈J, 0 caso contrário. O modelo matemático (HLPF) é dado 
por: 
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Na formulação acima as restrições (2) asseguram o serviço de nível 1 para todas as gestantes e 
as restrições (3)-(4) estabelecem que os nascimentos acontecem em uma maternidade ou em um centro 
de neonatologia. As restrições (5) são as restrições de encaminhamento. As restrições (6)-(8) 
estabelecem, respectivamente, que os serviços de nível 1, 2 e 3 podem ser obtidos unicamente nos 
locais onde estão localizadas as facilidades de nível apropriado. As restrições (9) impedem a 
localização de facilidades do mesmo tipo no mesmo local e as restrições (10)-(12) são restrições 
orçamentárias. Finalmente as restrições (13)-(14) definem a natureza das variáveis. Observe-se que 
como os únicos "custos" na função objetivo são distâncias (nenhum custo fixo está presente), as 
restrições (10)-(12) serão sempre satisfeitas na igualdade na solução ótima. 

 
A seguir define-se um modelo capacitado no nível 3 da hierarquia. Assume-se para todos os 

serviços de nível 3 a mesma capacidade Q. Quando a capacidade total nesse nível é insuficiente para 
atender toda a demanda, parte da demanda terá que ser atendida fora do sistema governamental. 
Observe-se que os serviços de níveis 1 e 2 continuam não capacitados, como no “Modelo Básico”. 

 
As hipóteses adicionais do modelo capacitado são as seguintes: 

• Cada gestante irá a uma unidade básica, maternidade ou centro de neonatologia para receber o 
serviço de nível 1. Dado que esse nível é não-capacitado, a viajem nesse caso é sempre até a 
facilidade mais próxima; 

• A viajem para receber os serviços de nível 2 e 3 nem sempre é até a facilidade mais próxima, dado 
que: (i) o serviço de nível 2, ainda que não-capacitado, gera encaminhamentos ao serviço de nível 
3; (ii) o serviço de nível 3 é capacitado; 

• Uma proporção de grávidas (φ) será orientada a ir a dar à luz diretamente em um serviço de nível 
3; outra  proporção (θ) das gestantes sendo atendidas em um serviço de nível 2 poderá ser 
encaminhada a um serviço de nível 3, sendo transportadas por ambulância. Caso a capacidade 
total do serviço de nível 3 seja insuficiente, algumas das demandas correspondentes terão de ser 
atendidas fora do sistema governamental. Nesse caso a capacidade existente é alocada com 
eqüidade entre as comunidades de gestantes (ver Seção 2.1); 

• Quando a capacidade total no nível 3 é insuficiente, os encaminhamentos do serviço de nível 2 são 
considerados de maior prioridade que as demandas geradas pelas gestantes que durante o pré-natal 
foram orientadas para dar à luz em um serviço de nível 3; 

• Como o modelo é sucessivamente inclusivo, a localização de unidades básicas, maternidades e 
centros de neonatologia no mesmo local é proibido. 

 
2.1. Distribuição Eqüitativa da Capacidade Existente 

A função objetivo do modelo minimiza a distancia total viajada pelas gestantes; portanto, 
quando a capacidade total do serviço de nível 3 é insuficiente, os centros de neonatologia são 
localizados buscando atender as demandas mais próximas, deixando as comunidades distantes sem 
atendimento. Existiria assim um uso não eqüitativo dos recursos escassos. Para evitar essa situação é 
necessário calcular parâmetros que assegurem uma distribuição mais eqüitativa da capacidade 
existente. 

 
O princípio de eqüidade utilizado consiste em distribuir igualmente a capacidade existente 

entre todas as áreas de demanda. Por exemplo, se 5% do total da demanda pelo serviço de nível 3 não 
pode ser atendida, então 5% dessa demanda terá que buscar atendimento fora do sistema 
governamental. Seja 3π  a proporção de gestantes que foram orientadas a dar à luz em um serviço de 
nível 3 e que terão que buscar atendimento fora do sistema governamental, e 4π  a proporção de 
encaminhamentos que terão que agir de forma semelhante. O cálculo dos parâmetros 3π  e 4π é dado 
nos seguintes passos: 
1) A capacidade total disponível no nível 3 é dada por: QpCAP 3= ; 
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2) A demanda total por serviços de nível 3 é dada por 43 FFDEM += , onde ∑
∈

=
Ii

iWF φ3  

(população orientada a ir diretamente a um serviço de nível 3 para dar à luz) e 
( )∑

∈

−=
Ii

iWF φθ 14  (encaminhamentos dos serviços de nível 2); 

3) Assumindo que 43 FFCAP +≤  e dado que os encaminhamentos são considerados de maior 
prioridade, podem surgir as seguintes situações: 
3.1) Se 4FCAP ≥  há capacidade suficiente para atender totalmente os encaminhamentos e parte 

das gestantes que vão diretamente a um serviço de nível 3. Nesse caso fazer 04 =π  e 
( )( ) ;FFCAPF 3433 −−=π  

3.2) Se 4FCAP < então não existe capacidade suficiente nem para atender toda a demanda por 
encaminhamentos. Nesse caso fazer 13 =π  e ( ) 444 FCAPF −=π . 

 
 Depois que os valores de 3π  e 4π  são calculados é possível obter: (i) a população de um 

bairro, orientada a ir diretamente a um serviço de nível 3 para dar à luz, que terá que buscar 
atendimento fora do sistema governamental, dada por iWφπ 3 ; (ii) a demanda por encaminhamento 

que não pode ser atendida nos serviços de nível 2, dada por ∑
∈Ii

ijx 24θπ . 

 
2.2 Formulação Matemática do Modelo Capacitado 

A formulação do modelo capacitado é similar à formulação dada por (1)-(14).  As únicas 
mudanças são nas restrições (4)-(5), para levar em conta a possível falta de capacidade nos serviços de 
nível 3, e nas restrições (8), onde M é substituído pela capacidade Q. Observe-se que a função objetivo 
não muda. A formulação matemática correspondente é dada por: 
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2.3 Uma Heurística Lagrangeana para o HLPF_C 

A heurística Lagrangeana desenvolvida por Galvão et al. (2002) para o HLPF é adaptada para 
o HLPF_C. Uma relaxação Lagrangeana para esse problema é obtida dualizando as restrições (2), (3), 
(4a) e (5a). Como em HLPF,  essas restrições podem ser re-escritas como restrições (≥), em uma 
formulação equivalente do problema. Utiliza-se o vetor de multiplicadores V = [µ, λ, β, ω] ≥0, onde µ, 
λ, β e ω estão associados com as restrições (2), (3), (4a) e (5a), respectivamente. O problema 
Lagrangeano (HLPF_CV) é dado por: 
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Note-se que, como em HLPF, na formulação acima foram introduzidos limites superiores para 

as variáveis 1
ijx , 2

ijx , 3
ijx  e 4

jkx  (esses limites são redundantes na formulação original de HLPF_C). O 
melhor limite inferior para (HLPF_CV) é obtido resolvendo o dual Lagrangeano: 
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A metodologia utilizada para resolver HLPF_CV envolve, como em HLPF, decompor o 
problema em um problema mestre e três subproblemas, (SP1), (SP2) e (SP3). A definição de (SP1) é a 
mesma de HLPF e não será dada aqui.  No problema mestre utiliza-se Jjxdc

Ii
ijiijj ∈−= ∑

∈

,)( *11 µ ; 

cada coeficiente 1
jc  podendo ser interpretado como o custo de abrir um serviço de nível 1 em  j∈J. 
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o qual pode ser resolvido por inspeção fazendo, para cada i∈I, j∈J, 
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serviço de nível 2 em j∈J. 
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Note-se que, como em (SP1) e (SP2), as única variáveis 3
ijx e 4

kjx  que possuem fluxo positivo 
são aquelas com coeficiente negativo na função objetivo (um fluxo nulo deve ser atribuído para todas 
as variáveis com coeficiente positivo). O seguinte procedimento resolve (SP3).  

 
Para cada j∈J:  

i) Ordenar 3
ijx  e 4

kjx  em ordem crescente de seus respectivos coeficientes na função objetivo; 
ii) Seguindo a ordem definida em (i), selecionar as variáveis com os menores coeficientes negativos 

e atribuir a cada uma das variáveis, *3
ijx  ou *4

kjx , o fluxo máximo permitido, sem violar a 
restrição de capacidade. As variáveis que não foram selecionadas são mantidas com valor zero. 
Observe-se que: (a) a capacidade Q pode não ser totalmente utilizada se não há suficientes 
coeficientes com custos negativos para completá-la; (b) no máximo uma variável poderá ter um 
fluxo positivo menor que seu limite superior. 

 
Os valores de 3

jc  e 4
jc  são dados por  
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Cada coeficiente ( 43
jj cc + ) pode ser interpretado como o custo de abrir um serviço de nível 3 em j∈J. 

 
O Problema Mestre 

Em HLPF_C o problema mestre tem a mesma forma que o problema mestre definido em 
HLPF. O leitor interessado em maiores detalhes é referido a Galvão et al. (2002). A formulação 
matemática para o problema mestre é dada por: 
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Não é difícil observar que o problema mestre é um problema de transporte com 3 fontes e n 
destinos. Esse problema de transporte foi resolvido pelo código utilizado por Cornuejols et al. (1991) 
na solução de um problema de localização capacitado. Finalmente, a solução do problema (HLPF_CV) 
é dada por: 
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A Heurística Lagrangeana em Detalhe 
A estrutura da heurística Lagrangeana definida para o HLPF_C tem por base a Heurística 

Lagrangeana Melhorada (HLM) desenvolvida para o HLPF, ver Galvão et al. (2002) .  É necessário 
no entanto detalhar alguns dos passos dessa heurística: 
a) Uma solução inicial é obtida solucionando o problema não capacitado correspondente, usando a 

heurística das 3 p-medianas desenvolvida para o HLPF por Galvão et al. (2002). Depois, com base 
na solução encontrada para o problema não capacitado, constrói-se uma solução viável para o 
HLPF_C. 

b) Para obter a solução viável fazer Yf=YV. Depois de localizar as unidades de saúde é necessário 
alocar as gestantes às facilidades, determinando o valor das variáveis de fluxo (Xf’s). As gestantes 
são alocadas às unidades de saúde de acordo com o seguinte procedimento (que não é 
necessariamente a alocação ótima): 
• Alocar cada gestante ao serviço de nível básico mais próximo de sua casa; 
• Para o uso dos serviços de nível 3, dar prioridade à alocação de gestantes que precisam de 

encaminhamento. Como os encaminhamentos estão relacionados com as gestantes que 
buscam um serviço de nível 2, a determinação dos fluxos de nível 2 e 4 é realizada 
simultaneamente. Para cada bairro é necessário determinar os fluxos máximos permitidos do 
bairro até o serviço de nível 3 através de um serviço de nível 2, respeitando a relação que 
existe entre um fluxo de nível 2 e um fluxo de nível 4 (dado por θ) e a capacidade disponível 
em cada serviço de nível 3. Entre todas as possibilidades de fluxo bairro → serviço de nível 2 
→ serviço de nível 3, escolher: 
Minbairros não examinados {[fluxo de nível 2 x distância (bairro, serviço de nível 2)] + [fluxo de 
encaminhamento x α x distância (serviço de nível 2, serviço de nível 3)}.  
Atualizar a capacidade disponível em cada serviço de nível 3 e iterar. 

• Alocar as gestantes que foram orientadas a dar à luz em um serviço de nível 3. Isto pode ser 
feito através de um processo iterativo: escolher o bairro  e o centro de neonatologia com 
capacidade disponível satisfazendo Minbairros não examinados {fluxo de nível 3 correspondente x 
distância (bairro, serviço de nível 3}. Alocar o máximo fluxo possível a essa rota, atualizar os 
fluxos e as capacidades dos serviços de nível 3 correspondentes e iterar. 

c) O procedimento de substituição de vértices considera como candidatos para entrar na solução 
unicamente os vértices que pertencem à melhor solução corrente (unidades básicas, maternidades 
e centros de neonatologia). Este procedimento avalia inicialmente a possibilidade de trocar 
localizações para os centros de neonatologia, depois para as maternidades e finalmente para as 
unidades básicas. A estratégia usada na heurística de busca local é trocar as localizações assim que 
for obtida uma melhora na função objetivo, iniciando um novo ciclo do algoritmo. Não foi 
possível utilizar os princípios da heurística Fast Interchange no modelo capacitado. 

d) Os valores iniciais dos multiplicadores, as condições para realizar uma chamada ao procedimento 
de substituição de vértices, o número máximo de chamadas a esse procedimento, a atualização do 
tamanho do passo e dos multiplicadores Lagrangeanos e as condições de parada são definidos 
como para o HLPF (ver Galvão et al., 2002). 
 

3. Resultados Computacionais para o HLPF_C 
Os resultados computacionais apresentados nesta seção incluem testes realizados para a 

validação da heurística Lagrangeana desenvolvida para o HLPF_C e resultados obtidos com os dados 
de 1995 do Município do Rio de Janeiro. 

 
3.1 Testes Computacionais para Validar a Heurística Lagrangeana 

Nos testes computacionais foram utilizadas redes com 10, 15, 20, 55, 100 e 150 vértices. Os 
problemas de 10, 15 e 20 vértices correspondem a redes "reduzidas", criadas a partir da rede de 100 
vértices (problema PMED01) da biblioteca eletrônica de Beasley (1990). Os problemas de 55 vértices 
foram obtidos a partir da rede definida por Swain (1971). As redes de 100 e 150 vértices são as redes 
geradas aleatoriamente por Galvão e ReVelle (1996). 
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Os software utilizados para os testes foram o OPL Studio 3.1 com otimizador CPLEX (para 
encontrar a solução ótima dos problemas teste) e o Delphi 5.0 (para implementar a heurística 
Lagrangeana para o HLPF_C). Os testes foram realizados utilizando um microcomputador com 
processador AMD Atlhon de 1.1 Ghz, barramento de 200 Mhz. e RAM de 128 Mb. 

 
Foi possível obter a solução ótima para problemas teste com até 100 vértices. Nas soluções 

ótimas obtidas foi observado que para os problemas onde a capacidade do serviço de nível 3 excede a 
demanda, a localização das facilidades geralmente muda quando se muda o valor da capacidade 
disponível. Para problemas onde a capacidade é menor ou igual à demanda total, a localização das 
facilidades foi sempre a mesma. 

 
Os testes com a heurística Lagrangeana mostrou que a qualidade da solução, medida pelo 

Inf. Inf.)/Lim. Lim. - Sup. .(100% Limgap = , é comparável aos resultados obtidos por Galvão et al. 
(2002) para o problema não capacitado (HLPF): média do gap de 5,36% para o HLPF_C, contra a 
média do gap de 5,44% para o HLPF. Os tempos computacionais foram  porém significativamente 
maiores para o HLPF_C, conforme esperado. O gap% da heurística Lagrangeana em relação à solução 
ótima, para os problemas nos quais foi encontrada uma solução ótima (redes de 10, 15, 20,55 e 100 
vértices), foi 0,26% (o gap máximo foi de 4,28%). Os resultados acima mostram que a heurística 
Lagrangeana pode ser considerada uma alternativa adequada para encontrar uma solução aproximada 
para o HLPF_C. 

 
3.2 Resultados Obtidos com os Dados do Município do Rio de Janeiro 

Os resultados apresentados nesta seção correspondem à localização de 38 unidades básicas, 26 
maternidades e 7 centros de neonatologia, para atender as gestantes residentes nos 152 bairros 
localizados no município (dados de 1995). Os valores dos parâmetros utilizados foram α=0,60, φ=0,05 
e θ=0,05. Foi avaliada a localização das unidades de saúde nos 3 níveis da hierarquia para diferentes 
valores da capacidade total dos serviços de nível 3. Os valores usados para a capacidade foram 
calculados como uma percentagem da capacidade mínima necessária para atender a demanda total: [F3 
+  F4]/p3.  

 
As porcentagens utilizadas foram 90%, 100%, 110%, 130%, 150% e infinito (problema não- 

capacitado). No caso de 90% a capacidade existente no nível 3 é insuficiente. O caso de 100% 
representa a situação onde capacidade total = demandada total. Os outros casos correspondem a 
situações com folga na capacidade disponível no nível 3.  

 
Os resultados obtidos com a heurística Lagrangeana são mostrados na Tabela 1. Nas colunas 

desta tabela mostra-se, sucessivamente: a capacidade de cada serviço de nível 3, o número de iterações 
(Num. Ite.), a iteração em que foi encontrada a melhor solução (Mel. Ite.), os limites superior e 
inferior Ub e Lb, respectivamente (em 1000Km.população), o gap% definido acima, o tempo 
computacional (em segundos de cpu) e o número de vezes que foi executado o procedimento de 
substituição de vértices (Cham.). Observe-se  que quando a capacidade é igual a 90% da capacidade 
mínima necessária a distância total viajada pelas gestantes (Ub) cai em relação às capacidades maiores 
(parte da demanda é atendida fora do sistema governamental). 



 XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

Tabela 1. Resultados para o Município do Rio de Janeiro ( dados de 1995) 

Num. 
Ite

Mel. 
Ite.

Lb (1000 
Km.população)

Ub (1000 
Km.população) Gap% Tempo 

(segs.) Cham.

1824 1094 184,85 199,28 7,81 234 27
150% (2004) 2000 1362 186,88 200,01 7,03 257 11
130% (1737) 2000 1335 187,38 201,97 7,79 308 13
110% (1470) 2000 1356 188,36 207,33 10,07 378 16
100% (1336) 2000 1685 189,27 215,19 13,70 469 12
90% (1203) 2000 1740 183,78 204,99 11,54 346 16

Capacidade (%, 
valor)

Infinito

 
 

Para os problemas correspondentes a 150% e 130% da capacidade foi possível obter a solução 
ótima utilizando o software OPL Studio 3.5 com otimizador CPLEX, em um computador Pentium III 
de 1.0 Ghz. com 512 Mb de RAM. As soluções ótimas foram respectivamente 199,09 (gap% em 
relação à solução ótima de 0,46%) para o problema com 150% da capacidade e de 200,47 (gap% de 
0,75%) para o problema de 130% da capacidade. Os tempos computacionais foram porém enormes: 
89.439 segs. (aproximadamente 25 horas) para o problema com 150% da capacidade e 516.319 segs. 
(aproximadamente 143 horas - 6 dias) para o problema com 130% da capacidade. 

 
Na Figura 1 mostra-se como a diminuição da capacidade do serviço de nível 3 influencia a 

média das distâncias percorridas pelas gestantes para chegar até esse tipo de serviço. Na parte inferior 
da figura mostramos os valores das distâncias percorridas (em km), tanto para as gestantes que viajam 
diretamente a um serviço de nível 3 para dar à luz, como para as que são encaminhadas a esse nível a 
partir de um serviço de nível 2. Exceto para o caso de 90% (ver comentários acima), essas distâncias 
aumentam quando se diminui a capacidade disponível do serviço de nível 3, conforme esperado. 

 
Distância Percorrida por Gestante como 
uma Função da Capacidade no Nível 3
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Figura 1. Distância percorrida pelas gestantes em função da capacidade 

 
4. Abordagem Multiobjetivo para o Balanceamento de Cargas 

Um aspecto importante dos problemas capacitados é a alocação dos clientes às facilidades. 
Outro ponto crucial nesses problemas é a maneira como a carga é distribuída entre as facilidades. A 
Figura 2 mostra, para os dados do município do Rio de Janeiro, como a carga é distribuída entre os 
serviços de nível 3 quando se varia o valor da capacidade nesse nível. Nos problemas com 90% e 
100% da capacidade a distribuição da carga é totalmente balanceada, por definição. Quando a 
capacidade é maior que 100%, os dados da Figura 2 mostram que existe um desbalanceamento na 
distribuição da demanda entre os serviços de nível 3, e que este desbalanceamento aumenta quando se 
aumenta a capacidade. É importante ressaltar que a localização dos centros de neonatologia pode 
variar quando se muda o valor da capacidade. Na figura 2, portanto, “facilidade 1”, por exemplo, não 
necessariamente significa que a localização da facilidade 1 é a mesma para todos os valores da 
capacidade mostrados nessa figura. 
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Distribuição da Carga entre os Serviços de Nível 3
(Municipalidade do Rio de Janeiro, dados de 1995)
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Figura 2. Distribuição da carga entre os serviços de nível 3 

 
Quando tanto a minimização dos custos (distâncias) de viagem como o balanceamento das 

cargas são importantes, obtém-se um problema bi-objetivo. O balanceamento poderia ser alcançado, 
por exemplo, através da introdução, na formulação matemática do HLPF_C, de uma segunda função 
objetivo que minimize o desbalanceamento na distribuição da carga entre os serviços de nível 3. 

 
O desbalanceamento em um serviço de nível 3 pode ser obtido medindo a utilização acima ou 

abaixo de sua capacidade média Q , 3pDEMQ = . Assim, diz-se que existe desbalanceamento no 
uso dos serviços de nível 3 se pelo menos um desses serviços possui demanda alocada menor ou maior 
a Q . Como medida do nível de desbalanceamento pode ser usada, por exemplo, a soma de todos os 
desbalanceamentos, ou o maior de todos os desbalanceamentos. 

 
A seguinte notação adicional é definida para formalizar esta proposta. As variáveis −

js , 

demanda necessária para atingir Q  no serviço de nível 3 localizado em j∈J e +
js ,  demanda acima de 

Q  alocada ao serviço de nível 3 localizado em j∈J. Os valores para estas variáveis são obtidos 
através da seguinte restrição:  

JjyQssxx jjj
Jk

kj
Ii

ij ∈=−++ +−

∈∈
∑∑    , 343 .      (15) 

Para minimizar o desbalanceamento na distribuição da carga pode ser usada, por exemplo, 
uma das seguintes funções objetivo: 
(i)  Para minimizar a soma de todos os desbalaceamentos: 









+= ∑∑
∈

−

∈

+

Jj
j

Jj
ja ssCHLPFv min)_(2 .      (1b) 

(ii) Para minimizar o maior de todos os desbalanceamentos: 

{ }



= −+

∈ jjJjb ssCHLPFv ,maxmin)_(2 .      (1c) 

Existem várias abordagens para tratar problemas multiobjetivo (ver, por exemplo, Steuer, 
1986).  A abordagem a ser utilizada nesse trabalho, é o Método das Restrições (Cohon, 1978). 
Observe-se que, ao solucionar o problema bi-objetivo utilizando o método das restrições, na solução 
ótima do problema a restrição correspondente às funções objetivo (1a) ou (1b) será satisfeita na 
igualdade, pois a função objetivo que minimiza a distância percorrida é conflitante com a que 
minimiza o desbalanceamento. O seguinte algoritmo descreve como pode ser utilizado o método das 
restrições para obter uma aproximação da fronteira eficiente (i. e. o conjunto de soluções eficientes ou 
não dominadas, Cohon, 1978), para o problema HLPF_C  bi-objetivo. 
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Passo 1:    
Escolha um conjunto de valores r1, r2,...,rq tal que r1>r2>...>rq≥0. 

Passo 2: (Repita o passo 2 para cada r = r1, r2,...,rq.)  
Resolva o problema HLPF_C adicionando a restrição (15) e a restrição correspondente à 
função objetivo (1b) ou (1c), isto é, rss

Jj
j

Jj
j ≤+ ∑∑

∈

−

∈

+  ou { } rss jjJj
≤−+

∈
,max .  

Os valores escolhidos para r indicam o nível de desbalanceamento permitido. 
 

5. Conclusões 
O “Modelo Básico” HLPF (não capacitado) otimiza a acessibilidade medida pela distância 

total viajada. Isto pode, no entanto, originar uma distribuição desbalanceada de carga entre as 
facilidades.  As restrições orçamentárias em HLPF sugerem que os serviços de nível 3 são de tamanho 
padrão Q e esta característica foi incorporada ao modelo adicionando a restrição (8a). Quando a 
capacidade total não é suficiente, impõe-se a distribuição eqüitativa dos recursos entre os bairros, 
adicionando-se as restrições (4a) e (5a).   Uma heurística Lagrangeana foi desenvolvida e validada 
usando vários conjuntos de dados disponíveis na literatura. Posteriormente a heurística foi utilizada 
para estudar um caso real da localização de unidades de saúde no Município do Rio de Janeiro.  

 
Minimizar simultaneamente a distância percorrida e o desbalanceamento são objetivos 

conflitantes. Na Seção 4 propõe-se duas maneira de medir o desbalanceamento e um algoritmo que 
pode ser usado para obter uma aproximação da fronteira eficiente. 
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