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Resumo 

 
A região do Vale do Paraíba Paulista compreendida entre os municípios de 
Guaratinguetá e Queluz conta com um Centro Especializado em Reabilitação (CER 
III), localizado em Lorena-SP. O município tem 82.537 (CENSO/2010) habitantes, 
dos quais cerca de 20 mil são portadores de alguma deficiência, seja visual, auditiva, 
motora ou intelectual. O objetivo da pesquisa foi identificar os tipos problemas que 
afligem os munícipes, fazendo-os a deixarem de comparecer as consultas 
agendadas.Como método, adotou-se o estudo de caso, uma vez que o mesmo é 
uma estratégia de pesquisa que analisa um fenômeno real, considerando o contexto 
em que está inseridos e possíveis variáveis que o influenciaram. A pesquisa 
estruturou-se em etapas, conforme os protocolos do estudo de casos, partindo de 
análise de conceitos relevantes à acessibilidade, no atendimento público de pessoas 
com necessidades especiais básicas, alicerçados em pesquisa referencial, bem 
como de dados dos arquivos do CER III. Durante o estudo de caso identificou-se 
diferentes problemas relacionados ao atendimento, seja por falta de conhecimento 
da informação atinente ao transporte disponibilizado pelo sistema público de saúde, 
ou pela distância do CER III em relação aos núcleos populacionais mais distantes. 
Como resultado, pode-se afirmar que 30% dos pacientes não compareciam as 
consultas pela distância entre seu bairro e o CER III. Também foi identificado que os 
munícipes desconhecem o serviço de transporte oferecido pela prefeitura municipal 
elaborado especialmente para atender os usuários do CER III. As ausências 
percebidas contribuem para que o número de consultas seja inferior ao número de 
agendamentos, gerando prejuízos de toda ordem, assim como a ociosidade do 
próprio sistema de transporte específico. Também foram identificadas reclamações 
quanto ao serviço de transporte oferecido pela prefeitura, especialmente quanto a 
condução do veículo. Como resultado, a pesquisa direcionou suas sugestões para o 
principal problema que é a redução das agendas não realizadas, para isso, propôs 
que se utilizasse a tecnologia e a inteligência artificial empregada nos Chatbots, 
promovendo a integração entre o atendimento e a mobilidade de maneira mais 
eficiente pelos profissionais e mais eficaz aos pacientes. Vale ressaltar que outras 
melhorias poderão ser implementadas a partir da obtenção de outras informações 
dos pacientes e usuários dos CER III. 
 
 
Palavras-chave: Acessibilidade; Atendimento; Serviço Público em Saúde; Chatbot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Abstract  

 
In the Vale do Paraíba Paulista, a region between the cities of Guaratinguetá and 
Queluz, has a Specialized Rehabilitation Center (CER III), located in Lorena-SP. This 
city has 82,537 (CENSO/2010) inhabitants, of which about 20 thousand are disabled, 
whether visual, hearing deficiency, motor disability or intellectual. The objective of 
this research was to identify the types of problems that afflict residents, causing them 
to stop attending doctor’s appointments. As a method, the case study was adopted, 
since it is a research strategy that analyzes a real phenomenon, considering the 
context in which it is inserted and possible variables that influenced it. The research 
was structured in stages, according to the case study protocols, starting from the 
analysis of relevant concepts to accessibility, in the public care of people with basic 
special needs, and based on referential research, as well as data from the CER III 
archives. During the case study, different problems was related to care were 
identified, either about due to lack of knowledge of information regarding transport 
provided by the public health system, or consernning to the distance of the CER III in 
relation to the most distant population centers. As a result, it can be stated that 30% 
of patients did not attend the appointments because the distance between their 
neighborhood and the CER III. It was also identified that citizens are unaware of the 
transport service offered by the municipal government, specially designed to serve 
CER III users. Perceived absences contribute to the number of appointments being 
lower than the number of appointments, generating losses of all kinds, as well as the 
idleness of the specific transport system itself. Complaints were also identified 
regarding the transport service offered by the city hall, especially regarding vehicle 
driving. As a result, the research directed its suggestions to the main problem, which 
is the reduction of missed consultations, and for this purpose, it was proposed to use 
technology and artificial intelligence used in Chatbots, promoting the integration 
between service and mobility in a more efficient by professionals and more effective 
for patients. It is noteworthy that other improvements can be implemented from 
obtaining other information from patients and users of CER III. 
 
Keywords: Attendance; Accessibility; care of the public health system; Chatbot. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  O Contexto e a realidade investigada 

 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, um dos compromissos do estado brasileiro, por meio da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, é assegurar um país acessível para 

todos, o que significa reconhecer e realizar os direitos de mais de 24 milhões de 

brasileiros e brasileiras portadores de alguma deficiência (BRASIL, 2012). 

Consta na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência em sua 

Portaria nº 1.060, de 5 de junho de 2002, que a inclusão das pessoas com 

deficiência deve ser oferecida em toda a rede nacional de serviços oferecidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) (SUS, 2013).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que em 2011 mais de um 

bilhão de pessoas em todo o mundo viveria com algum tipo de deficiência, dos quais 

cerca de 785 milhões fazem parte da população economicamente ativa. No Brasil, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, dos 

190.755.799 brasileiros, 45.606.048 possuía pelo menos uma das deficiências 

investigadas, que representou 23,9% da população. 

Ainda que o número de deficientes seja significativo no Brasil, por exemplo, 

identificou-se um problema na forma como o tratamento aos deficientes é oferecido. 

Em sua maioria, a assistência à saúde oferecida aos deficientes era paliativa, que se 

adaptavam as possibilidades já existentes em centros, hospitais e clínicas em meio 

aos serviços oferecidos a toda população. 

Com o passar dos anos, esta realidade foi se modificando, centrando uma 

maior atenção aos tratamentos e serviços oferecidos aos deficientes, com a criação 

de centros especializados, profissionais com competência em promover este tipo de 

assistência e outras oportunidades, a fim de garantir o melhor atendimento, e não 

apenas adaptar os serviços existentes a este público, considerando as suas 

limitações.  

O novo olhar gerou medidas caritativas e assistencialistas em espaços 

públicos com “[…] acessibilidade ao meio físico, ao transporte, à comunicação e à 
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informação provida a fim de garantir que todos, sem exceção, pudessem usufruir de 

seus direitos com equiparação de oportunidades (BRASIL, 2013)”.   

A parcela da população que possui algum tipo de deficiência vive com 

dificuldades e limitações que vão desde a fala, à coordenação, ou ao entendimento, 

até a dificuldade a ser destacada que é a locomoção e possíveis e necessárias 

acessibilidades, mas ainda há dificuldades de se locomoverem com autonomia para 

realizar as atividades comuns do dia a dia, ou para buscar tratamento,  esse foi um 

dos pontos observados que deram motivação a esta pesquisa, em estudo de caso.  

Outrossim, a dificuldade de se locomover até um local específico de quem 

busca tratamento, pode se tornar um dos obstáculos principais para que um 

paciente com limitações possa ter acesso a um local eficiente que proporcione mais 

qualidade de vida e tratamentos eficazes. Desta forma, torna-se fundamental 

considerar esta premissa ao explorar novas possibilidades e formas de aprimorar 

tratamentos e serviços oferecidos pelos serviços públicos de saúde aos portadores 

de necessidades especiais. 

Diante desta realidade, percebe-se que é de extrema importância a 

integração dos espaços urbanos ao se planejar a gestão quanto ao desenvolvimento 

de projetos eficazes oferecidos pelos centros de reabilitações, expondo alternativas 

para os sistemas públicos de saúde, objetivando a que sejam analisadas as 

possibilidades de desenvolvimento de ações viáveis aos munícipes, tanto para 

mapear as dificuldades específicas existentes na população, como também para que 

esses espaços possam ser acessíveis facilmente por todos, sem restrições (LOBOS, 

2019).  

Projetos eficientes são aqueles que são viáveis e que apresentam bons 

resultados. Diante da quantidade de deficiências identificadas na população ativa, há 

de se buscar a necessária garantia da qualidade de vida e adequação à legislação 

em vigor no país, assim, estes projetos tornam-se cada vez mais relevantes. 

Ao analisar o CENSO realizado do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (Figura 1) - além dos dados do CER III - por exemplo, foram 

identificados os serviços municipais adaptados às pessoas com dificuldades de 

mobilidade desenvolvidas pelo país, dos quais  apenas 1.679 municípios têm à 

disposição um serviço de transporte de ônibus coletivo intramunicipal, mas apenas 

11,7% têm a frota adaptada com acessibilidade às pessoas como mobilidade 
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reduzida, enquanto 48,8% são adaptados parcialmente, segundo  dados dos 

Portadores com Deficiência na Capital SP e no Brasil da Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (IBGE, 2017) conforme apresentados na Figura 1: 

 

 
 

 Fonte: IBGE (2010 – Revisões, 2017) 

 

De acordo com dados do Censo-2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), só na cidade de São Paulo vivem 3 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência, o equivalente a 7,29% de toda a população do Estado. 

Dentre os dados da pesquisa, a maioria delas tem deficiência visual, que 

representam 40%. Em segundo lugar, com 28,79%, estão às pessoas com alguma 

deficiência motora, depois, com 16,72%, as pessoas com deficiência 

mental/intelectual e, por último, estão os deficientes auditivos com 14,49%. Estes 

são dados levantados na capital de São Paulo, mas que podem oferecer um ponto 

de reflexão para a realidade do país, posto que São Paulo capital seja a cidade mais 

populosa e desenvolvida do Brasil. 

Diante deste cenário, constatam-se iniciativas para garantir maior 

acessibilidade às pessoas com necessidades especiais.  

É relevante pontuar a legislação brasileira diante das necessidades 

apresentadas essenciais para normatização subsequente. A seguir, estão 

enumeradas as Leis Federais que regulamentam o espaço urbano segundo a visão 

da mobilidade e acessibilidade inclusiva. Um breve resumo descreve seu conteúdo. 

São elas:  

Figura 1: Dados dos Portadores com Deficiência na Capital SP e Brasil 
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1) Lei Federal n°. 7.405, de 11 de novembro de 1985 (BRASIL, 1985). Torna 

obrigatória a colocação do “Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e 

serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e dá 

outras providências; 

 2) Lei Federal n°. 7.853, de 24 de outubro de 1989 (BRASIL, 1989). Dispõe 

sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, institui 

a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a 

atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Artigo 2°, na 

área das edificações (V):  

  

A adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade 
das edificações e vias públicas, que evitem ou removam óbices às pessoas 
portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, 
logradouros e a meios de transporte (BRASIL, 1989, ART. 2). 
 

 
3) Lei Federal n°. 8.842, de 04 de janeiro de 1994 (BRASIL, 1994a). Dispõe 

sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 

providências. Essa Lei exerce influência sobre o trabalho porque na área de 

habitação e urbanismo reza a diminuição de barreiras arquitetônicas e urbanas ao 

idoso. 

4) ABNT NBR 9050, de 30 de setembro de 1994 (BRASIL, 1994b). Foi a 

norma brasileira mais abrangente em relação à adaptação do meio aos portadores 

de necessidades especiais, intitulada “Acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – 

Procedimento”. Foi cancelada e revista duas vezes, atualmente válida na versão 

2015, com revisões. É o instrumento de consulta obrigatório para engenheiros, 

arquitetos e construtores civis, inclusive para prefeituras e secretarias de obras 

públicas com possibilidade de equacionar e atender às detectadas demandas 

sociais na área de acessibilidade, aplicando-as com as presentes normas técnicas 

de acessibilidade a edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos. 

Tratam da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, 

mobiliário urbano, espaços e equipamentos urbanos. 

 5) ABNT NBR 14.022, de 29 de janeiro de 1998 (BRASIL, 1998). Estabelece 

os padrões e critérios que visam a proporcionar à pessoa portadora de deficiência 
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acessibilidade ao transporte em ônibus e trólebus, para atendimento urbano e 

intermunicipal.  

6) Decreto Federal n°. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 (BRASIL, 1999). 

Regulamenta a Lei Federal n°. 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida 

as normas de proteção e dá outras providências. No Capítulo I, em suas 

Disposições Gerais, expressa que cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público 

assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos, entre eles o transporte e o acesso à edificação pública, itens relevantes 

para o trabalho.  

7) Lei Federal n°. 10.048, de 08 de novembro de 2000 (BRASIL, 2000) que 

prioriza atendimento aos portadores de necessidades especiais nas repartições 

públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. Exige assentos reserva 

devidamente identificado nas empresas públicas e concessionárias de transporte 

coletivo aos portadores de necessidades especiais.  Estabelece que logradouros, 

edifícios e sanitários públicos terão normas de construção destinadas a facilitar seu 

acesso e uso.  

8) Lei Federal n°. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000). 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 

supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 

urbano, na construção e na reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

comunicação.  

9) Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001). Regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.  

10) ABNT NBR 9050, de 30 de junho de 2004 (BRASIL, 2004). Sua primeira 

modificação passou a vigorar a partir de 30 de junho de 2004 e substituiu a ABNT 

NBR 9050:1994. Em 11 de outubro de 2015, passou a vigorar sua terceira 

atualização, substituindo a ABNT NBR 9050:2004. 

11) Lei da Mobilidade (BRASIL, 2010a). Projeto de lei PLC 166. Define o 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana como o conjunto organizado e coordenado 

dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os 
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deslocamentos de pessoas e cargas no território do município, fixa princípios, 

diretrizes e objetivos da política pública que pretende criar. Em janeiro de 2012, foi 

transformada em norma jurídica com veto parcial.  

12) Lei Federal nº. 12.587, de 03 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012). Institui 

as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É instrumento da política de 

desenvolvimento urbano que objetiva a integração entre os diferentes modos de 

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no 

território do Município. Tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, 

o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos 

princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do 

planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 

O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado 

dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os 

deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município. 

 É relevante salientar na Lei Federal nº 10.048/2000 quanto à abordagem do 

atendimento prioritário de pessoas com necessidades especiais básicas, garantindo 

a acessibilidade nos meios de transporte. Destaca-se, também, a Lei nº 10.098/2000 

que subdividiu o assunto em acessibilidade ao meio físico, aos meios de transporte, 

na comunicação e informação em ajudas técnicas. No ano de 2004, ambas as Leis 

foram regulamentadas no Decreto nº 5.296, denominado Decreto da Acessibilidade, 

ampliando o tema a espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, 

serviços de transporte e dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Assim, no âmbito municipal, foco desta pesquisa o Sistema Único de Saúde 

– SUS é o responsável pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito 

territorial do município. O gestor municipal deve aplicar recursos próprios, além dos 

repassados pela União e pelo Estado. O município formula suas próprias políticas 

públicas de saúde, ou seja, é um dos parceiros para a aplicação de políticas 

nacionais e estaduais no âmbito da saúde. Cabe ao município coordenar e planejar 

ações do SUS em nível municipal, respeitando a normatização federal. Cabe ao 

município estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento 

pleno de sua população, para procedimentos de complexidade que estejam acima 

daqueles que pode oferecer (BRASIL, 2019). 
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O município de Lorena, por sua vez, possui, atualmente, 38 bairros 

distribuídos por seu território e, segundo dados do IBGE, até o último censo 

realizado no ano de 2010, o número de habitantes é de 82.537, e 97% residem em 

área urbana (IBGE, 2010). 

No cômputo desta mostra, cerca de quase 20 mil pessoas são portadoras de 

algum tipo de necessidade especial, representando quase 20% da população. 

Aproximadamente, 12.569 mil são deficientes visuais, 5.483 são deficientes motores, 

3.624 são deficientes auditivos e 1.217 têm deficiências mentais e intelectuais, como 

mostra a Figura 2.  

 Nestes dados são consideradas as pessoas com deficiência permanente, 

desde aquelas que não conseguem utilizar sua condição de maneira nenhuma, até 

aquelas que possuem alguma dificuldade em realizar determinada função. 

Analisando os dados do município de Lorena, constata-se que há uma 

necessidade considerável de desenvolver ações pontuais e específicas com o intuito 

de melhorar o acesso às pessoas deficientes não somente aos atendimentos de 

saúde, mas também acesso à cultura, educação, dentre outras, a fim de garantir 

mais atenções e preocupação com as pessoas pertencentes a este grupo, observa-

se na Figura 2 esta realidade (BERTOLINI, 2019). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Fonte: IBGE (2010 – revisão 2017) 

 
 

Figura 2: Dados dos Portadores com deficiência de Lorena 
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Partindo de dados sobre os portadores de necessidades básicas especiais, 

foram desenvolvidas iniciativas atinentes ao atendimento adequado aos cidadãos 

demandadas pela legislação vigente. Ações desenvolvidas pelos responsáveis 

quanto à implementação da chamada Agenda Social1 que promoveu as diretrizes de 

políticas públicas intersetoriais, articulando e definindo estratégias quanto ao 

deslocamento das pessoas com necessidades básicas especiais, com serviços de 

habilitação e reabilitação, dando origem aos Centros Especializados em Reabilitação 

– CER, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços de saúde pública prestada e 

promovendo, também, a qualidade dos serviços existentes.  

A habilitação/reabilitação da pessoa com necessidade básica especial 

envolve um conjunto de medidas, ações e serviços orientados a desenvolver ou 

ampliar a capacidade funcional e desempenho dos indivíduos, tendo como 

objetivo desenvolver potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, 

cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais artísticas que 

contribuam para a conquista da autonomia e participação social em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas. A habilitação/reabilitação 

prevê uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, além do envolvimento 

direto de profissionais, cuidadores e familiares nos processos de cuidado 

(BRASIL, 2013, p. 1).  

Segundo o Ministério da Saúde, o Centro Especializado em Reabilitação, 

de acordo com a normatização estabelecida pela Portaria nº 793, de 24 de abril de 

2012, destina-se ao serviço de saúde com estrutura e pessoal qualificado para a 

assistência à pessoa com deficiência, podendo oferecer cuidados para um ou 

mais tipos de deficiência (BRASIL, 2012).   

A capacitação e preparo são fundamentais para assistir as pessoas com 

deficiência de maneira adequada, tanto as que nasceram com algum tipo de 

deficiência, ou as vítimas de acidente, pois, estas vítimas também precisam de 

reabilitação e atendimento especializado. 

Ao contrário de quem nasce com uma deficiência, pontua-se também a 

vítima de trânsito que fica com sequelas e que se descobre diante de dificuldades 

                                                 
1 Agenda Social (2008-2011), Plano do Executivo Federal que propôs o desafio de se acelerar o 
crescimento econômico, promovendo a inclusão social, reduzindo as desigualdades regionais.  Para 
consubstanciar tal estratégia de desenvolvimento, foi destacada a organização de algumas ações em 
três grandes eixos: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Agenda Social e Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE).  
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que jamais concebera. Passado o drama hospitalar inicial, começa a saga da 

reabilitação e da reinserção na sociedade em sua atual condição. É hora também 

de buscar os direitos comuns a todas as pessoas com deficiência (CER MARÍLIA, 

2017). Desta forma, o atendimento no CER III deve ser destinado a todos os 

públicos. No entanto, o deslocamento do deficiente exige um meio de transporte 

adequado, considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, 

que define os Transportes Sanitários Seletivos como um dos quatro sistemas 

logísticos que compõe a estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde 

(CONASS, 2017). 

Diante disto, a descentralização e a integração entre planejamento e gestão 

tornaram-se imprescindíveis para que as cidades apresentem-se viáveis para seus 

habitantes no intuito de diminuir o nível de inadimplência e dependência dessa parte 

da população, favorecendo, assim, o deslocamento, proporcionando a facilidade ao 

acesso ao CER III, localizado no Bairro Rural da Santa Rita, no município de Lorena. 

Um dos aspectos destacados a serem aprimorados em função de oferecer 

os serviços a mais pessoas no CER III, objeto deste estudo, é facilitar o 

atendimento. São necessárias mudanças estruturais, procedimentais e atitudinais 

para garantir que mais pessoas sejam atendidas, resultando em inclusão efetiva e 

sistemática tanto na rota de transportes do CERIII, com a acessibilidade ampliada, 

mais eficiente, como na continuidade de atendimento para sua eficácia. 

 O processo do estudo utilizou recursos embasados em noções específicas 

para complementar a metodologia. Assim, elementos da área do Design trouxeram 

compreensão à necessária relevância da experiência do usuário, alicerçando a 

melhor forma de se garantir o atendimento por meio de dispositivos móveis e 

tecnologias, favorecendo a redução das dificuldades e agilidade na comunicação.   

 A pesquisa propõe a adesão ao programa digital Chatbot – que, por meio de 

Inteligência Artificial (AI) simula a interação em conversação como se diálogo fosse 

efetivo, promovendo a comunicação pelo Whatsapp – assim, como conceitos de 

logística por meio do sistema Milk Run. 

Desta forma, a proposta desta Dissertação, desenvolvida no PPG-DTI do 

UNIFATEA, buscou a realização de estudos sobre um sistema integrado por meio da 

criação de Chatbot para que, a partir da adesão às novas tecnologias e da 

Inteligência Artificial, sejam promovidas melhorias ao atendimento realizado no CER 
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III para que mais pessoas sejam atendidas com mais eficiência e eficácia, pois terão 

agendados os tratamentos com logística sistemática, acessível e, principalmente, 

para que sejam previstos e mobilizados o Transporte Sanitário Eletivo existente e 

disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Lorena, garantindo a amplitude do 

atendimento dos pacientes atendidos pelo CER III. O processo de inclusão e 

prestação de serviços sendo mais eficiente atenderá a sociedade com melhor 

qualidade. 

 

1.2   Problema de pesquisa 

 

A partir das pesquisas e levantamentos feitos, foi possível perceber um 

problema a ser solucionado, identificado na logística e atendimento aos pacientes do 

CER III do município de Lorena-SP. Isto porque as atividades oferecidas no CER III 

são fundamentais para garantir acesso à saúde com mais qualidade de vida às 

pessoas portadoras com alguma deficiência ou mobilidade reduzida.                     

Mas, devido à localização do CER III estar afastado, dificulta o acesso a 

maioria dos habitantes que moram na área urbana.  

O centro de Reabilitação é distante do contexto urbano, isto posto, é 

importante preocupar-se com a locomoção e acesso das pessoas para que tenham 

acesso efetivo ao local de tratamento. A Secretaria de Saúde da cidade já 

disponibilizou uma linha de transporte coletivo às pessoas, mas ainda assim, não 

atende as expectativas. 

 

1.3   Estrutura da Dissertação 

 

A pesquisa apresenta-se em segmentos, a saber: Introdução; 

Contextualização - a realidade a ser investigada, a estrutura e objetivos do trabalho; 

a fundamentação teórica, a revisão da literatura e normas, que fundamentam o 

porquê da metodologia eleita desta pesquisa; metodologia em si; resultados parciais 

obtidos com a aplicação da metodologia e pertinentes reflexões; exposição dos 

riscos e benefícios; proposta de Fluxograma e considerações finais.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Identificar se o CER III oferece condições de acesso à população de Lorena, 

especialmente aquela que reside em núcleos populacionais mais distantes do local 

onde funcionam os serviços de reabilitação. Propor a resolução dos problemas 

identificados no atendimento e acesso ao CER III do município de Lorena, a partir da 

análise detalhada do entendimento existente quanto às necessidades dos cidadãos 

para melhoria do mesmo com a aplicabilidade das tecnologias da informação, 

comunicação e Inteligência Artificial, visando à melhoria da acessibilidade no 

transporte.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar quais os maiores problemas apresentados pelos pacientes para ter 

atendimento e acesso ao CER III de Lorena-SP; 

 Identificar a localização geográfica dos pontos de coleta nas Unidades Básicas 

de Saúde; 

 Identificar no município a logística aplicada ao transporte realizado pelas 

empresas privadas e por meio do Sistema Único de Saúde e Viver Sem Limite - 

Programa do Governo Federal que atualmente oferecem o transporte com 

destino ao Centro Especializado em Reabilitação III Unidade Lorena-SP; 

 Definir as rotas do Transporte Sanitário Eletivo a partir de estudo do fluxo de 

usuários referenciados e definição do público alvo; 

 Identificar as vias de transporte disponibilizadas para o acesso ao CER III. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta etapa reúne as informações e conceitos necessários ao entendimento da 

pesquisa, apresentando o ambiente no qual os problemas foram identificados, a 

realidade e característica do mesmo, assim como informações sobre os direitos de 

acessibilidade.  

 

2.1  Cidade de Lorena 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

o município de Lorena, possui em torno de 87.584 habitantes, hoje possui 38 bairros 

distribuídos por seu território.  

Segundo dados da Prefeitura Municipal a Cidade de Lorena possui uma área 

territorial de 413,776 km² e faz parte da Microrregião de Guaratinguetá, que abrange 

ainda os municípios Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Guaratinguetá, 

Lavrinhas, Piquete, Potim, Queluz e Roseira. Em um contexto maior, integra a 

mesorregião do Vale do Paraíba Paulista. O município de Lorena a nordeste, Canas 

entre Lorena e Cachoeira, Silveiras a leste, Cunha a sul e Guaratinguetá a oeste, 

como aborda a Figura 3:  

 

Figura 3: Mapa de localização de Lorena-SP 

 
Fonte: Google Maps (2019) 
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O acesso ao município pode ser feito pelas rodovias SP-62, BR-116 e BR-

459 (PREFEITURA DE LORENA, 2018).  

É importante destacar que, em 2012, a frota total de veículos era de 35.530. 

Atualmente, os números indicam que a frota conta com 43.483 de veículos 

automotores, um crescimento, cerca de 20%. Deste total 26.077 são de automóveis 

particulares. Em relação à Saúde, os dados obtidos pelo Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), tem-se uma descrição dos estabelecimentos 

de saúde por tipo de serviço realizado no Município de Lorena, abordado no Quadro 

1. 
 

 

Quadro 1: Estabelecimentos de Saúde em Lorena 

Descrição Total 

Centro de Saúde/Unidade Básica 17 

Hospital Geral 02 

Pronto Socorro Geral 01 

Consultório Isolado 166 

Clínica Centro de Especialidades 12 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia  16 

Unidade Móvel Terrestre 01 

Unidade Móvel de Nível UTI 01 

Secretaria de Saúde 01 

Centro de Atenção Psicossocial 01 

Academia de Saúde 01 

Centros Especializados em Reabilitação  01 

Centro do Idoso 01 
 
 

Fonte: Secretaria de Saúde de Lorena (2019) 

 

 

2.2  Centros Especializados em Reabilitação – CER III 

 

Sabe-se que os CERs começaram a ser implantados no Brasil no final da 

década de 50, mais especificamente com a implantação de um Centro de 

Demonstração de Técnicas de Reabilitação da Organização Mundial da Saúde que 
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foi instalado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, em 1956. O modelo de atenção era focado numa proposta de 

concepções médicas sobre as incapacidades e a reabilitação física, legitimando o 

modelo hegemônico de reabilitação no Brasil (PEREIRA; MACHADO, 2015). 

 

De acordo com o Manual de Ambiência dos Centros Especializados em 
Reabilitação, os Centros são unidades voltadas para o atendimento 
especializado de pessoas com deficiência que necessitam de reabilitação, 
com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e psicossocial.  Existem 
três categorias que são desenvolvidas nos Centros de Especialidades e 
Reabilitação, física, visual e auditiva (MANUAL DOS CENTROS, 2017, p. 
9). 

 

Este modelo hegemônico foi o utilizado como referência para que os demais 

centros fossem desenvolvidos em mais localidades para atenderem mais pessoas. 

São espaços voltados a oferecer uma série de atendimentos e tratamentos às 

pessoas deficientes ou em reabilitação com funções primordiais a serem oferecidas.      

O Ministério da Saúde disponibiliza projetos padrão, para algumas tipologias 

dos Centros Especializados em Reabilitação (CER), como demontrado na (Figura 4), 

e os dados estão agrupados por modalidade no CER III, conforme abordado na 

Figura 5. 

Figura 4: Fachada do Centro Especializado em Reabilitação III 

 
Fonte: Secretaria de Saúde de Lorena (2019) 

 
 
 

Quadro 2: Categorias dos Centros Especializados em Reabilitação 
 

Tipo Modalidade 

CER II Física e auditiva  

CER II Física e visual 
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CER III Intelectual, física e auditiva. 

CER III Intelectual, auditiva, visual. 

CER III Física, visual, auditiva. 

CER III Intelectual, física, visual. 

CER IV Intelectual, física, visual, auditiva. 
 

Fonte: Manual de Ambiência dos Centros Especializados em Reabilitação (2017) 
 
 
 

Figura 5: Modalidades do Centro Especializado em Reabilitação III 

 
Fonte: Secretaria de Saúde de Lorena (2019) 

 

 Conforme observado às necessidades básicas especiais dos pacientes 

atendidos pelo SUS na unidade do CER III, é patente o problema identificada que 

afeta sua efetividade eficiente e eficaz nos procedimentos conforme, expressou a 

Prefeitura de Lorena: 

 

Devido a muitos procedimentos em fisioterapia que eram atendidos na UBS 
Vila Nunes, e que foram transferidos para o CER III, muitos usuários devido 
à localização necessitam do transporte, por isso faz-se necessário a 
Secretaria de Saúde do município proporcionar o acesso de pessoas à 
mobilidade e acessibilidade aos meios de transporte convencionais e 
adaptados, dos seus munícipes ao CER III, para garantir o acesso com 
qualidade e segurança, tenha visto que o município de Lorena é referência 
em saúde na região e atualmente se desdobra no setor de transporte  
sanitário eletivo para tentar suprir as necessidades desses usuários 
(SECRETARIA DE SAÚDE  DE LORENA, 2019). 

 

A estrutura é satisfatória, evidenciando que o local é de extrema relevância e 

necessita de melhoria do acesso aos munícipes. 

 

2.3  Acolhimento 

 

O processo de acolhimento no CER III realiza-se de forma centralizada por 

meio do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) SUS, cujos pacientes 
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são encaminhados para o CER III. A referência é encaminhada online pelo Sistema 

Nacional de Regulação, SISREG2 para o CER III, que agenda a consulta conforme a 

disponibilidade de vagas no CER III. O usuário chegando ao CER III é atendido na 

recpção e encaminado para o acolhimento conforme apresentadas nas Figuras 6: a , 

b, c.  

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Os Centros Especializados em Reabilitação, atendem pacientes advindos de 

um serviço do SUS, previamente atendidos em uma Unidade Básica de Saúde. Isto 

feito, o paciente é acolhido por um profissional de um CER específico, dependendo 

de suas especialidades, que organiza todos os dados básicos e históricos de 

atendimento e laudos atinentes, informações do paciente são discutidas por um 

grupo de profissionais multidisciplinar para que o atendimento seja realizado tendo 

como base as suas necessidades mais prementes, estabelecendo possibilidades de 

intervenção efetivas quanto à sua melhoria. 

Na etapa de acolhimento, é protocolo, uma consulta médica para 

encaminhamentos especializados (triagem). Esta etapa é um requisito básico para 

os pacientes quando buscam um CER  como: dados pessoais, especialidade 

necessária e a solicitação no sistema e agendamento de Transporte Sanitário 

Eletivo, apresentado a seguir na Figura 7: 

 

                                                 
2 SISREG, sistema Web de informação disponibilizada pelo Ministério da Saúde, criado para o 
gerenciamento de todo complexo regulador, por meio de módulos que permitem a regulação do 
acesso de consultas, exames, procedimentos de média e alta complexidade, bem como a regulação 
das internações de urgência e cirurgias eletivas. 

c b a 
 Figuras 6: a. Estação de trabalho da Recepção; b. Sala de Espera; c. Cadeiras de rodas 
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Figura 6: Sala de Acolhimento 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 
 Atualmente, as pessoas podem solicitar o transporte quando na etapa do 

acolhimento, logo ao chegar ao CER III. A recepção organiza os próximos e 

necessários meios de transportes, tanto por vans, ou micro-ônibus adaptados, 

conforme as necessidades apresentadas pelo paciente, inclusive se o paciente 

necessita de acompanhante, ou se é menor de 18 anos, assim como demais 

informações pertinentes. Ao reunir as informações sobre o paciente, a recepcionista 

encaminha-os para o motorista responsável pelo transporte coletivo, acrescentando 

a parada à rota já definida. Os casos de usuários com maior dificuldade de 

mobilidade são transportados em Vans adaptadas embarcados em suas próprias 

residências. 

 A demanda existente é em média de 800 pessoas/semana, incluindo 

pacientes e acompanhantes. Uma síntese desse processo pode ser observada a 

seguir no fluxograma de acolhimento do CER III, expresso na Figura 8.  
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Figura 7: Fluxograma de Acolhimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Ainda na etapa de acolhimento, o paciente preenche uma ficha que é de 

suma importância para ciência de seus dados e aperfeiçoamento dos tratamentos e 

procedimentos aos quais necessita, devendo ser organizados e analisadas as 

questões que compõem as fichas, conforme demostradas nas Figuras 9 e 10: 



 

30 
 

Figura 8: Ficha de Acolhimento 

 
 Fonte: Coordenação CER III (2020) 

 
Figura 9: Ficha de controle de solicitação de Van Adaptada 

 
Fonte: Coordenação CER III (2020) 
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Com estas informações acerca do paciente e necessidades expressas sobre 

transporte e acessibilidade até o CER III, é possível a efetuação de mudanças que, 

simples, mas de grande melhoria para serviço prestado, para que ele seja oferecido 

de maneira mais eficiente alcançando eficácia quanto à qualidade de vida dos 

atendidos.  Transformações logísticas e estruturais garantem o atendimento de mais 

pessoas, sem decréscimo na qualidade do serviço e, principalmente, para que 

pacientes não deixem de comparecer às consultas por falta de conhecimento e 

dificuldade de acesso e mobilidade.  

Em um público que apresenta dificuldades físicas para locomoção, 

deficiências visuais, auditivas e cognitivas são imprescindíveis informações 

objetivas, claras e acessíveis aos profissionais envolvidos em todos os espaços de 

atendimento pelos quais passa o paciente.  

Isto posto, corrobora-se ao objetivo deste estudo de caso a teorização de 

Levine et al. (2005), quanto à inferência estatística que torna possível à estimativa 

de uma característica de uma população, ou a tomada de uma decisão referente a 

uma população ou universo que é a totalidade dos itens ou objetos considerados, 

com base somente em resultados de amostras que é a parte da população que é 

selecionada para a análise. 

Inegável a importância de se estimar, a partir de informações e dados os 

problemas identificados, para que sejam implantadas alternativas e melhorias para 

solução de problemas. Neste CER III, em especial, objeto deste estudo de caso, fez-

se necessário levantar dados e informações acerca dos comparecimentos dos 

pacientes às consultas e buscar os possíveis impedimentos para serem declinados.  

 

2.4  Transporte Sanitário Eletivo 

 

A Resolução nº 13, de 23 de fevereiro de 2017, dispoe sobre as diretrizes 

para o Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para 

realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS. Esta Resolução reitera 

o que preconizou a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispunham sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes.  
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É mister considerar os Art. 15 e 18 do Decreto nº 7508/2011, Capítulo III - do 

planejamento da saúde, nos quais está expresso que os entes federados devem 

compatibilizar as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de 

recursos financeiros, determinando, no âmbito estadual, que o planejamento deve 

ser realizado de maneira regionalizada, partindo das necessidades dos municípios, 

considerando o estabelecimento de metas para melhoria da saúde.  

Importante pontuar, também, o disposto no Art. 30 da Lei Complementar nº 

141, de 13 de janeiro de 2012, que dispunha sobre a necessidade de construção 

ascendente e de compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento da 

saúde. Isto consolidado, a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, 

estabeleceu diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito 

do Sistema Unico de Saúde (SUS), definindo o Transporte Sanitário Seletivo como 

um dos quatro sistemas logísticos que compõe a estrutura operacional das Redes 

de Atenção à Saúde. 

Em 2013, a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro dispôe sobre a 

transferência de recursos financeiros de investimentos do Ministério da Saúde ao 

Distrito Federal, Estados e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), criando uma lista, denominada: Relação Nacional de Equipamentos e 

Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de 

Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde, cujo  

 Art. 8º da Portaria GM/MS nº 2.135/2013, tratou do planejamento regional integrado.  

 Atinente à legislação vigente, o transporte público de passageiros está 

diretamente ligado à qualidade de vida dos seus usuários, devendo prover acesso a 

serviços básicos como saúde, educação, cultura e lazer.  

Cientes são dos contínuos e reiterados problemas do sistema de transporte 

público nos centros urbanos, cuja observação, ainda que leiga, detecta problemas 

de manutenção, logística e recursos humanos que apresentam ineficiência laboral e 

inexistência de formação continuada para atender às transformações sociais 

constantes. O olhar técnico e com objetivos de melhorias da acessibilidade para 

usuários com deficiência intelectual, física, visual, auditiva e mobilidade reduzida 

motiva o estabelecimento de projetos interventivos para melhoria em todos os 
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aspectos estruturais, logísticos e de informações sistêmicas nos espaços públicos 

de saúde.  

Dentre as soluções possíveis para o problema de acessibilidade, o uso de 

centrais de atendimento se apresenta como uma solução viável pelo seu baixo custo 

de implantação e por requererem, em geral, pouca adaptação na infraestrutura 

existente.  

Um ponto a ser ressaltado é que para realizar este tipo de serviço às 

pessoas, é fundamental que os profissionais tenham capacitação continuada de 

qualificação e treinamentos específicos, assim como identificação visível 

(reorganização da identificação visual) que aportem suas responsabilidades nos 

espaços devidamente identificados, seguindo as normas técnicas exigidas. Pessoas 

que atuam nesses espaços demandam efetiva capacidade a oferecer informações 

claras, objetivas e ágeis para o acesso e locomoção dos usuários (SANTA, MUSSI, 

2016, p. 215).  

Com isso, a iniciativa de promover o acesso de forma mais clara e eficiente 

aos pacientes se torna uma providência cada vez mais necessária, reduzindo as 

faltas de atendimento, aumentando a autonomia de locomoção dos pacientes, 

independente da deficiência ou limitação que apresentem.  

A contextualização desses dados faz-se necessária, tendo em vista que as 

políticas públicas em saúde têm seus recursos ancorados em legislação federal, 

estadual e municipal, respectivamente.   

Segundo IBGE (2010), cerca de 40% da frota de ônibus no país não é 

preparada para pessoas com deficiência. E outros 48% têm apenas adaptações 

parciais. A adaptação de ônibus para o acesso a pessoas com alguma deficiência, 

ou mobilidade reduzida está prevista nos artigos 227 e 244 da Constituição Federal 

de 1988 que foi regulamentada somente em 2000, por meio da Lei n° 10.098 e, 

posteriormente, pelo Decreto n° 5.296, de 2004 que regulamentou as Leis 

nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, dando prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabeleceu normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. É relevante destacar o que estabeleceu 

em seu artigo 38 e publicações atualizadas:  
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Art. 38.  No prazo de vinte e quatro meses, contado da data de publicação 
das normas técnicas referidas no § 1º, os veículos de transporte coletivo 
rodoviário para utilização no País serão fabricados acessíveis e estarão 
disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o uso por 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Brasil, ato 2004-
2006/2004/decreto/d5296) Art. 1º O Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 18 § Também 
estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, as piscinas, os andares de 
recreação, os salões de festas e de reuniões, as saunas e os banheiros, as 
quadras esportivas, as portarias, os estacionamentos e as garagens, entre 
outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações 
de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo. § 2º O disposto 
no caput não se aplica às áreas destinadas ao altar e ao batistério das 
edificações de uso coletivo utilizadas como templos de qualquer culto” 
(BRASIL, Ato 2019-2022/2019/ Decreto/D10014). 
 

 
A Resolução nº 13.146, de 6 de julho de 2015, estabeleceu normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência, ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e 

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. No contexto da 

gestão de 2015 a tecnologia assistiva, ou ajuda técnica, prescrevia: produtos, 

equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 

que objetivassem a promover a funcionalidade relacionada à atividade e à 

participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Houve preocupação 

concreta com a comunicação, efetivando-se à promoção da forma de interação dos 

cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), a visualização de textos adaptada - o Braille, o sistema de 

sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos 

multimídias, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e 

os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 

alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e 

comunicações.  

Assim, vivenciou-se na sociedade a necessária reestruturação dos espaços 

públicos e seus estabelecimentos convergindo suas reestruturações ao que se 

denomina desenho universal, ou seja, a concepção de produtos, ambientes, 

programas e serviços disponibilizados a serem usados por todas as pessoas, 

indiscriminadamente, sem a pretensa noção da necessária adaptação desses 

elementos de forma discriminada, incluso, nesta postura, os recursos de tecnologia 
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assistida. Está assertiva corrobora o essencial da inclusão: iguais no acesso, 

respeitadas as diferenças. Todos incluídos em espaços, cujos usuários utilizam os 

dispositivos disponíveis, que equalizam o acesso, afeitos a cada necessidade 

específica. 

 

2.5   Transportes disponibilizados no CER III 

 

O transporte é um elemento fundamental para o fortalecimento dos serviços 

prestados pelos CER. O objeto deste estudo de caso, o CER III, apresenta 

obstáculos devido à sua localização e dificuldade de acesso aos pacientes.  

É mister pontuarmos que os tipos de transportes que a Secretaria de Saúde 

de Lorena, no momento da pesquisa in loco, disponibilizava no município no âmbito 

do SUS para locomoção exclusiva aos usuários do CER III eram micro-ônibus e 

vans, ambos adaptados para deficientes físicos, auditivos, visuais e com mobilidade 

reduzida (Figura 4). Segundo dados obtidos, a prefeitura de Lorena-SP possibilita o 

transporte adaptado para os pacientes que apresentam necessidades especiais para 

acesso ao CER III: 

 

Os veículos são adaptados com plataforma elevatória veicular para 
possibilitar o embarque e desembarque de usuários com deficiência, como 
cadeirantes ou com dificuldades de locomoção. Os veículos  modelo Van 
são equipados também com sistemas de segurança para fixação da cadeira 
de rodas, cintos de segurança, além de protetores de cabeça para cada 
cadeirante, o que possibilita o transporte seguro de nove passageiros sendo 
três cadeirantes e seis não cadeirantes , já o modelo Micro-ônibus são 
equipados parcialmente adaptado, possibilitando o transporte seguro de 
passageiros sendo um cadeirante e 20 não cadeirantes ou  com mobilidade 
reduzida. Por mês são atendidos aproximadamente 800 em Vans e 900 em 
Micro-ônibus por mês (PREFEITURA DE LORENA, 2019). 

 
A Secretaria de Saúde, por meio do Programa Viver sem Limite do Ministério 

da Saúde, recebeu duas Vans adaptadas, modelos de Veículos de Transportes 

Seletivos e Transporte Sanitário, como abordado. Os veículos adaptados são 

fundamentais, pois têm elementos específicos para atender as pessoas com algum 

tipo de dificuldade, garantindo mais segurança aos pacientes, acompanhantes. 

O gerenciamento do Transporte Sanitário Eletivo é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde de Lorena, devendo controlar os custos operacionais, 

fixos, planos de manutenção, recursos humanos, capacitações de motoristas, 
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regulamentos e sistema de monitoramento para garantir o rastreamento e controle 

do fluxo dos veículos (SECRETARIA DE SAÚDE DE LORENA, 2020). 

Programas Específicos em Transporte a serem considerados na composição 

do sistema de transporte para as pessoas com limitações de mobilidades são vans, 

ou micro-ônibus adaptados com rampas elevatórias e espaço interno para cadeiras 

de rodas. Os serviços geralmente são personalizados, atendendo a um pequeno 

número de usuários por viagem com acompanhante, ou não (BRASIL, 2006, p. 5).  

Como mostra no Quadro 3 os transportes disponibilizados e seus investimentos.  

 

Quadro 3: Dados dos Veículos utilizados no Transporte do CER III 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Saúde de Lorena (2019) 

 

Após uma primeira triagem com agendamento do transporte sanitário eletivo, 

os pacientes são atendidos por meio dos dois tipos de veículos. 

 

 

- Micro-ônibus 

 

Destinado para os pacientes que realizam consultas com fonoaudiólogos e  

fisioterapeutas atendidos nas Unidades Básicas da Vila Nunes, Bairro da Cruz, 

Cidade Industrial e CECAP. As especialidades de fonoaudiologia e fisioterapia do 

município atualmente foram todas transferidas para o Centro de Especialidade e 

Reabilitação de Lorena. Ocorrendo na triagem pacientes de Otorrinolaringologista, 

Piscicologia e Terapia Ocupacional, estes também poderão usufruir do transporte 

sanitário eletivo do CER III, como mostra as Figuras:  11 : a. Micro-ônibus; b. 

Plataforma elevatória.  

 

 

Cidade Un. Veículo Usuários-mês Valor R$ 

 

Lorena 

 

1 

 

Micro-ônibus 

 

900 

 

190.000,00 

 

Lorena 

 

2 

Vans 

Adaptadas 

 

800 

 

484.000,00 
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Fonte: Secretaria de Saúde de Lorena (2019) 

 

Os veículos apresentados na rota pré-definida utilizam a partir da 

disponibilidade e também da necessidade apresentada pelos atendimentos, 

organizados pela triagem. O Quadro 4 aborda este roteiro. 

 

Quadro 4: Roteiro atual da coleta de passageiros do Micro-ônibus nas UBS     

 
Fonte: Secretaria de Saúde (2019) 

 

Para obter as distâncias e tempo de viajem entre os clientes e gerar a matriz 

de tempos mínimos entre todos os pontos de coleta nas UBS e bairros, foram 

realizadas pela autora viagens com o transporte de Micro-ônibus e  utilizado o 

Google Maps, conforme apresentado na Figura 12. 

 

a b 

Figuras 10: a. Micro-ônibus b. Plataforma com elevatória 
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Figura 11: Mapa logístico do Itinerário do Micro-ônibus UBSXCER 

 
Fonte: Google Maps (2019) 

 

- Van Adaptada 

 

Para o uso da van adaptada foram destinados os pacientes com um grau 

maior de deficiência por acomodar três cadeiras de rodas  e seis não cadeirantes no 

veículo, conforme Figura 10. Desta maneira, os usuários são atendidos com 

agendamento diferenciado e programado, neste caso, o motorista busca o paciente 

em casa. Havendo disponibilidade de vaga, o veículo poderá passar na UBS Vila 

Nunes, último ponto da rota e coletar algum paciente para consulta em Fisioterapia, 

como segue no Quadro 5: 

 

Quadro 5: Planilha dos dados de passageiros com maior grau de  

Deficiência coletados nas residências com destino ao CER III 

CRONOGRAMA DE USO DO VEÍCULO ADAPTADO- VAN 

Local do veículo: CER III CNES: 9466118 

Nome do Motorista: S.A.M Placa do veículo: ---------- 

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020 

NOME ENDEREÇO  HORÁRIO  DIA  ACOMPANHANTE 
- - Manhã Segunda e Sexta (    ) Sim ( x ) Não 
- - Manhã Terça e Quinta (    ) Sim ( x ) Não 

- - Manhã Quinta-feira (    ) Sim ( x ) Não 

- - Manhã Quinta e Sexta (    ) Sim ( x ) Não 

- - Manhã Sexta-feira (    ) Sim ( x ) Não 

USUÁRIOS TRANSPORTADOS NA SEMANA TOTAL: 11 
Fonte: Setor de Acolhimento do CER III (2019) 
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Diante da demanda de atendimentos e usuários a serem transportados, o 

veículo modelo Van busca os pacientes em suas casas de forma adaptada e com os 

recursos necessários, como mostra a Figuras 13 a.b: 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

2.6  Transportes Urbanos – Público/Privados 

 

A Empresa ABC Transporte era a única que realiza o Itinerário no transporte 

público no município de Lorena para os postos de saúde dos  Bairros,  da Cruz,  

Parque das Rodovias, Jardim Novo Horizonte, Horto Florestal, Santo Antônio, Olaria, 

CECAP; Vila Brito Cidade Industrial, Vila Nunes, Vila Cristina, Vila dos Comerciários 

e Bairros Rurais: Santa Lucrécia, Pinhal Novo e Sertão Velho. Portanto com destino  

ao Bairro da Santa Rita, localização do CERIII, foi disponibilizando em abril 2019, 

inicio do atendimento,  apenas a extensão da uma linha  com dois horários diários 

para os usuários. Entretanto, devido à baixa procura da linha antes estendida foi 

retirada  e voltou ao seu itinerário normal. Atualmente a linha mais próxima ao 

CERIII, encontra-se a 1 km, denominada linha Parque Rodovias x Aldo Nassif, 

conforme apresentado  os dados no Quadro 6. 

 

 
Quadro 6: Itinerário da Linha de ônibus  próximo ao CER III 

 

Aldo Nassif x Parque Das Rodovias  

Origem Destino 

b a 

Figuras 12: a.Usuário com PCD, 13 b.Espaço interno da Van 
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Aldo Nassif Pq das Rodovias 

6h00  6h40 

Intervalo de 60 min Das 6h00 até as 18h40 
Fonte: Empresa ABC Transportes (2019) 

 

- Empresas Privadas 

 

As empresas possuem carros adaptados para fazer o transporte de pessoas 

impossibilitadas de locomoção que precisam ir até ao Centro Especializado em 

Reabilitação. O Carro adaptado oferece o conforto por meio do sistema de Leva e 

Traz.  

Para fazer uso do Carro o paciente deverá ter o perfil de deficiente Físico, 

Idoso impossibilitado de andar ; A empresa tem a disponiilidade de agendar o carro 

2 vezes por semana por paciente, durante o período máximo de 2 meses. No 

município citamos como exemplo citamos a empresa, Central Plano Mútuo Medc, 

que atende um cadeirante com acompanhante por viagem, em veículo adaptado, 

conforme  mostra a Figura 14 (MEDC CENTRAL 2019). É mister refletirmos que 

estes prazos pré-estabelecidos são demandados de cada empresa, ou pelo sistema 

público de saúde, em detrimento do real prazo de atendimento que o paciente 

necessita para sua recuperação, ou melhoria de sua condição. O número de viagens 

agendadas para o paciente deve ter start prescrito pelo médico, ou profissional de 

saúde responsável. 

 

Figura 13: Transporte da Empresa Plano Mútuo Medc Central 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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2.7 Ciclovia 

 

Lorena atualmente possui cerca de 75 mil bicicletas’ em circulação                                         

(SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, 2019). Com uma população 

estimada pelo IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística) em 82 mil 

habitantes, a cidade possui uma média de quase uma bicicleta por morador. Em 

meio às opções para a locomoção até o CER III, observou-se  in loco que alguns 

usuários com capacidade física de locomoção chegavam de bicicleta, especialmente 

os residentes de bairros próximos, como Parque Rodovias, Horto Florestal e Vila 

Passos, esses pacientes optam pelo uso da bicicleta, devido à cidade ser bem 

plana, ausência de linhas de transporte urbano e o município disponibilizar ciclovia 

no percurso que atende ao destino CER III. Conforme apresntadas nas Figuras 15: 

a, b e 16.  

  
                     
 

                              
 

  
   
 
 
 

 
 
 
      
 
      
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Figura 15: Mapa Logístico via Ciclovia UBS X CER III 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

a  
b 

a b 

Figuras 14:  a e b - Ciclovia que auxilia no acesso ao CER III 
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2.8   Normas Técnicas 

 

Além das Legislações pertinentes aos processos de acessibilidade e 

mobilidade aos CERs, há as normas técnicas afeitas à organização dos espaços 

públicos de saúde que envolve os atendimentos a pessoas com necessidades 

especiais básicas.  Estas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Quanto à referência técnica a respeito no âmbito da acessibilidade é a 

ABNT NBR 9050:2004 que trata da Acessibilidade a Edificações, Espaços, 

Mobiliário e Equipamentos Urbanos. Esta referência estabeleceu definições de 

acessibilidade e desenho universal, caracterizando os diferentes tipos de deficiência 

que devem ser levados em consideração no processo de planejamento municipal na 

concepção e viabilidade desses espaços especializados. 

 A acessibilidade é objeto de normatização de várias outras normas da 

ABNT como a: NBR 14022:2009 - Acessibilidade em veículos para o transporte 

coletivo de passageiro; NBR 15646:2008 - Plataforma elevatória e rampa de acesso 

veicular para o transporte coletivo de passageiros; ABNT NBR 15570:2009 - 

Especificações técnicas para fabricação de veículos para transporte coletivo de 

passageiros, dentre outras; ISO 9241:2011 que esclarece quanto aos benefícios de 

medir a usabilidade em termos de desempenho e satisfação do usuário, ou seja, 

eficiência e eficácia do serviço prestado. 

As normas técnicas são as referências que devem ser seguidas à risca, sem 

adaptações amadoras para seus EPI de funcionários responsáveis, assim como os 

equipamentos de segurança para melhorar a qualidade dos serviços em termos de 

sistemas de transporte e usabilidade com foco no usuário. E os avanços legais 

acontecidos nas legislações federais e nas normas técnicas devem ser seguidos 

pelos governos estaduais e municipais para desenvolver suas legislações 

específicas para acessibilidade universal, contribuindo assim, para a implantação da 

acessibilidade (BRASIL, 2006). 

 

2.9   Normas de Acessibilidade no Transporte 

 

Com objetivo de, e sem deixar de cumprir normas e leis, para tratar da 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
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mobilidade reduzida, a ABNT, publicou normas de acompanhamento às mudanças e 

propostas apresentadas para a iniciação da implantação do aplicativo móvel no 

serviço de transporte eletivo sanitário de saúde, garantindo ao usuário do SUS que 

necessita desse transporte, um atendimento de qualidade, e que satisfaçam suas 

necessidades. 

 A Norma ABNT NBR 9050/2020 trata sobre Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação 

do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade, conforme já 

salientado. Cabe a reflexão quanto à norma em tela, observando estes critérios no 

espaço objeto deste estudo de caso. Constata-se que nos parâmetros técnicos 

foram consideradas diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, 

com ou sem a ajuda de aparelhos específicos: próteses, aparelhos de apoio, 

cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou 

qualquer outro que venha atender às necessidades básicas individuais. A Norma 

visou a proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do 

ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos para atender 

de forma eficiente e eficaz um maior número possível de usuários, 

independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. 

Quanto à edificação, o espaço do CER III, responde satisfatoriamente às 

normas estabelecidas, pois tem implantação recente - 17/04/2019. É importante 

pontuar que as intervenções na estrutura física devem acompanhar as atualizações 

das normas técnicas, responsabilidade do poder público imediato, no caso o 

município. Mas as mudanças vindas cinco anos depois da norma inicial, 2015, não 

provocam grandes reviravoltas, por isso a atualização da norma trata-se de uma 

emenda, não de uma revisão.  

Como exemplo, pode-se citar a configuração dos corrimãos que sofreram, 

conforme a norma, recente alteração e é o que mais impacta sensivelmente a 

elaboração de projetos arquitetônicos e a morfologia de certos elementos, como é o 

caso das escadas e rampas de acesso. A emenda da NBR 9050:2020 resgatou 

diretrizes de 2004, determinando corrimãos em ambos os lados, variáveis em três 

alturas. 
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  É pertinente, para este estudo de caso, pontuarmos o que as normas 

recentes expressam quanto aos itens que o CERIII possui em sua edificação. 

Quanto à Sinalização, verifica-se que o Símbolo Internacional de Acesso (SIA), que 

antes apresentava duas versões possíveis, passa a adotar um único modelo. A 

Norma optou pelo desenho de formas arredondadas, mais alinhadas aos padrões 

internacionais. Na verdade, percebemos uma evolução do símbolo, pontuando uma 

transição gradual do modelo de 2004 para o modelo atual, sendo que ambos 

coexistiram na versão de 2015. 

O símbolo atual ocupa uma área maior do quadro, se comparado às linhas 

estreitas do outro modelo, e estabelece uma imagem mais nítida sobre o fundo, 

favorecendo sua identificação à distância.  Percebe-se intervenção na tentativa de 

humanizar o signo dando-lhe aspecto mais afeito à saúde, pois ergue a cabeça do 

ser na cadeira, não mais cabisbaixo como na versão de 2004. Considera-se uma 

sutileza que, nos processos de leitura sensível recaem, imperceptivelmente, na 

formação de conceitos dos leitores, apresentadas nas seguintes Figuras 17, 18 e 19.  

 

 Figura 16: Norma ABNT NBR 9050:2004 - Símbolo Internacional de Acesso 

 

Fonte: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) 



 

45 
 

  Figura 17: Norma ABNT NBR 9050:2015 - Símbolo Internacional de Acesso 

               
Fonte: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) 

           
Figura 18: Conforme expressa na ABNT NBR 9050:2020 

 
       Fonte: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020) 

 

A sequência do símbolo retoma o diagrama de proporções, o que parece ser 

um ganho, evitando as frequentes estilizações da figura. Nos espaços reservados 

para PCR (Pessoa com Cadeira de Rodas) e PMR (Pessoa com Mobilidade 

Reduzida) a imagem do SIA passa a assumir dimensões mínimas de 15 x 15 cm e 

também foi retirada a obrigatoriedade desses símbolos na sinalização de 

plataformas inclinadas. Em elevadores, deu-se ênfase à necessidade de indicar o 

andar com sinalização em relevo e em Braile, nos dois batentes externos. As 

modificações parecem mínimas e, um olhar leigo, pode julgá-las impertinentes e 

desnecessárias, mas a técnica de sinalização baseia-se em estudos 

multidisciplinares para efetização nos processos de informação e leitura. A 

atualização indica algumas modificações quanto à altura e distanciamento dos 
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caracteres textuais em redação de placas informativas. A norma não mais especifica 

a padronização de fontes tipográficas, mas adverte que estes não sejam serifados. 

Gerando uma comunicação mais clara, mais limpa da mensagem.    

  Como citado, os corrimãos foram os itens que mais sofreram alterações. O 

CER III é edificação plana e acessível, mas apresenta escadas para simulação das 

mobilidades. Diante disso, faz-se necessária a ciência da norma para adequação do 

mobiliário destinado à reabilitação. A norma preconiza alturas do corrimão que 

passam a ser tomadas em relação ao bocel, ou quina do degrau e não mais do 

ponto central do piso. Na prática, essa medida torna a instalação mais precisa, se 

alinhando aos padrões internacionais. Não há mais a necessidade de 

prolongamento nas extremidades ser paralelo ao patamar. Esta medida abriu 

possibilita adequar o design, evitando-se a adoção de uma única solução paro 

desenho apresentado na norma. Escadas com largura superior a 2,40 m eram antes 

obrigadas a ter um corrimão intermediário. Medida que poderia ser muito mais um 

problema que solução, quando implementada em locais de tráfego intenso, como 

arenas e estádios. Na nova versão esse problema não existe mais, pois passam a 

ser admitidas duas situações: corrimãos laterais ou corrimão intermediário duplo.  O 

tratamento para degraus isolados também foi alterado. A norma define degrau 

isolado como uma sequência de até dois degraus. Desta forma, a um único degrau, 

basta uma barra de apoio que poderá ser vertical, horizontal ou inclinada. Dois 

degraus deverão pressupor o mesmo tratamento das escadas: além da faixa de 3 

cm fotoluminescente, ou retroiluminada, já prevista nestes casos, conforme exemplo 

expresso na Figura 20.  

Figura 19: Acessibilidade rampa-corrimão 

 
Fonte: Site Guia de rodas (2020) 
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Toda circulação em edificações públicas deve pressupor espaço suficiente 

para manobra da cadeira de rodas sem deslocamento. Neste sentido a norma 

passou a considerar a dimensão de 80 cm, contra os 56 cm da versão anterior. Tal 

ajuste se adequa à dimensão do MR ou módulo de referência (0,80×1,20 m) que 

representa o espaço ocupado por uma cadeira de rodas. Não se trata de uma 

mudança, mas de uma equalização entre textos e imagens da própria norma, que 

soavam discordantes. 

 Verificam-se, também, mudanças quanto às portas do interior das 

edificações. A norma nesta versão 2020 mantém a determinação da largura entre 

batentes de no mínimo 80 cm, mas admite uma redução de 20 mm nas dimensões 

dos vãos livres, ou seja, abre a possibilidade para que se adote aberturas com 78 

cm de vão. Essa flexibilização por mais que pareça insignificante, pode comprometer 

a circulação de pessoas obesas (KRÖHLING, 2020). 

 

 
2.10   Normas de Usabilidade 

 

A norma ISO 9241:2011 (Quadro 8) determina a usabilidade e apresenta 

como identificar a informação necessária a ser considerada na especificação ou 

avaliação de usabilidade de um dispositivo de interação visual em termos de medida 

de desempenho de satisfação do usuário. A orientação é dada sobre como 

descrever o contexto de uso do produto (assistente virtual, hardware, software, ou 

serviços) e as medidas relevantes de usabilidade de uma maneira explícita. A 

orientação é dada na forma de princípios e técnicas gerais, em vez da forma de 

requisitos para usar métodos específicos. 

  
Quadro 7: Normas de Transporte e Acessibilidade ABNT ISO 

NORMA  DESCRIÇÃO 

ABNT 

15320:2018 
Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário 

ABNT 

14022:2009 
Acessibilidade em veículos de características urbanas para 
transporte coletivo de passageiros, revisadas em 2006/ com 
emenda.  
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ABNT 

15570:2009 
Especificações técnicas para a fabricação de veículos destinados 
ao transporte público coletivo urbano de passageiros com atributos 
de seguranças, conforto e acessibilidade. 

ISO 

9241:2011 
Esclarece os benefícios de medir usabilidade em termos de 
desempenho e satisfação do usuário. 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2019) 

 

A partir das normas abordadas, é possível delinear as opções de locomoção 

de maneira a incluir e garantir o acesso de qualidade às pessoas com necessidades 

básicas especiais, ou seja, a acessibilidade, de fato. 
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3   METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa eleita para este estudo de caso foi concebida e 

estruturada em etapas, conforme protocolos estabelecidos para este tipo de 

abordagem científica. O denominado caso é uma estratégia de pesquisa que analisa 

um fenômeno real, considerando o contexto em que está inserido e possível variável 

que o influenciam. O estudo é uma abordagem bem afeita às buscas de solução de 

problemas na área da saúde e social.  

É importante frisar que estudos de caso são pesquisas qualitativas, em 

grande parte de suas etapas, mas que se apoia, também, em pesquisa quantitativa, 

consolidando dados e porcentagens para serem analisados, descritos, 

compreendidos e interpretados, visando a motivar sistemas, instituições e gestores 

com competências de decisão a uma mudança logística e atitudinal. 

Tendo como objeto de estudo o CER III – Lorena, SP, este estudo de caso 

partiu de uma situação-problema identificada: ausência em consultas e 

descontinuidade nos tratamentos às pessoas com necessidades básicas especiais e 

pacientes em reabilitação de várias deficiências. Isto motivou o estudo na busca da 

compreensão dessa situação, buscando informações sobre o contexto do CER III e 

suas variáveis. Posto que o CER III depende de outras instituições que viabilizam o 

acesso aos tratamentos disponibilizados pelos CER. 

O método e ferramenta para a coleta e análise de dados foram fiéis para se 

alcançar os objetivos da pesquisa. A coleta de dados partiu, inicialmente, da 

literatura necessária para o entendimento quanto à eficiência e eficácia necessárias 

a um espaço público de saúde. Foi realizada pesquisa referencial e bibliográfica, 

documentais e observação in loco. Na primeira etapa, foram realizados 

levantamentos referenciais acerca de eficiência e eficácia no atendimento; legislação 

e normas técnicas pertinentes ao Serviço Público em Saúde; meios necessários à 

incorporação dos conceitos de logística do Milk Run, e à organização de um 

Chatbot, a fim de se reunirem as informações, dados e conceitos necessários para o 

desenvolvimento das análises. Esta primeira etapa foi importante para se construir 

um arcabouço de conceitos que pontuam as noções precípuas acerca de Design 

Social, Design de Interação e da ferramenta logística Milk Run, necessários para 

promover as melhorias do atendimento quanto à eficiência e eficácia no CER III. 
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A metodologia pressupôs etapas de análises dos problemas identificados no 

processo da pesquisa. Assim, estar in loco durante o período de análise, observando 

e identificando os problemas, pois a pesquisadora prestava serviços na Prefeitura de 

Lorena, podendo observar, objetivamente, o impacto dos problemas vivenciados em 

relação ao CER III.  

Conforme Bonsiepe (2011) é necessário observar os atos preparatórios, pois 

facilitam a ação principal, por isso a metodologia eleita para este estudo de caso é 

tão importante, porque a partir dela é possível seguir uma conduta planejada e 

controlada. Desta forma, cada uma das etapas utilizadas na metodologia desta 

pesquisa foi fundamental para construção da proposta disponibilizada ao respectivo 

Serviço Público em Saúde. 
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4   PESQUISA 

 

Para Gil (2002) a pesquisa pode ser definida como um procedimento 

sistemático para obter respostas para um dado problema. Aplicável, também, 

quando se dispõe de pouca, ou nenhuma informação de um dado, fato ou fenômeno 

ou quando a informação disponível precisa ser tratada para que possa ser 

relacionada ao problema.  

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que 
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 
propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 
suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação 
disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 
adequadamente relacionada ao problema. A pesquisa é desenvolvida 
mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização 
cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na 
realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve 
inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a 
satisfatória apresentação dos resultados (GIL, 2002, p. 20). 

 
A pesquisa científica é classificada de acordo com alguns parâmetros, sendo 

eles: quanto a seus objetivos, quanto a sua abordagem, quanto a sua natureza e 

quanto aos procedimentos de coleta de dados, evidências e análise.  

A pesquisa quando classificada de acordo com os objetivos pode ser 

definida como: exploratória, quando necessita obter maior familiaridade com o 

problema, torná-lo mais explícito, ou formular hipóteses; e descritiva, quando se tem 

o objetivo de descrever as características de determinada população ou fenômenos 

e estabelecer a relação entre suas variáveis. E por fim, a pesquisa pode ser 

classificada em explicativa, que possui o objetivo central em explicitar as ocorrências 

de determinado fenômeno, explica a razão e o “por que” das ocorrências, 

aprofundando o conhecimento obtido do fenômeno estudado (GIL, 2002. p. 20).  

Assim, no primeiro momento, foi realizada pesquisa referencial, que por 

muitos ainda é denominada como bibliográfica, mas que com o advento tecnológico 

das redes mundiais interconectadas, não mais se referem a livros em sua 

materialidade de acesso, mas a todo arcabouço potencial digital de repositório de 

informações e dados para o estudo acerca do assunto que se está abordando e a 

definida problematização, por meio dos objetivos gerais, específicos e justificativos, 

já expressos, anteriormente, quanto a este estudo de caso.  
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A pesquisa, tanto online quanto em livros, teve o intuito de conhecer o 

contexto, a história e dados relacionados ao estudo. Para tanto, realizou-se um 

estudo via digital, considerando as palavras-chave associadas: Acessibilidade; 

Atendimento; Serviço Público em Saúde (SUS); Milk Run, Chatbot, assim como 

aprofundamento pertinente quanto às informações sobre Design Social, Design de 

Interação, logística e assistente virtual. E por esta razão, foi necessário reunir 

conceitos e coletar dados, porcentagens para verificação do universo do estudo de 

caso de forma primária, para estruturar, objetivamente, os problemas identificados. 

        Conforme Silva e Muszkat (2005), a abordagem qualitativa considera uma 

relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos cuja subjetividade não pode ser 

traduzida em números. Reflete a opinião, o indutivo e o descritivo. Quanto à escolha 

da pesquisa, com natureza para possível aplicabilidade, tem o objetivo de gerar 

utilização prática dos conhecimentos adquiridos para a solução de problemas 

específicos (PRADANOV; FREITAS, 2013).  

Desta forma, ao reunir informações e dados sobre a real situação do 

atendimento no CER III, foi possível propôr soluções viáveis que poderão ser 

executadas pelos profissionais do CER III, objeto da pesquisa. 

Quanto aos procedimentos técnicos e coleta de dados, para este estudo, foi 

desenvolvida estruturação afeita ao estudo de caso único com foco no transporte 

sanitário eletivo a um CER, que em sua concepção possui estrutura padronizada 

pelos órgãos competentes. Para isso, os métodos foram utilizados, tanto a pesquisa 

referencial/bibliográfica, como fundamentação teórica para corroborar as atitudes 

sugeridas na solução de problemas identificados, como pesquisa exploratória ao se 

reunir dados e informações disponíveis, assim como sedimentar informações 

coletadas e observadas pela pesquisadora – como os problemas de registros 

próprios da Prefeitura de Lorena – e por fim a análise destes dados.  

 Alternativa à pesquisa documental e bibliográfica, mas não excludente ao 

estudo de caso, apresenta natureza empírica. Isto significa que não se restringe 

apenas ao levantamento de informações e teorias, mas também de observações e 

experiências, vivenciadas no cotidiano do espaço a ser estudado. 

Consiste em uma profunda investigação sobre aspectos específicos de 

determinado problema passivo de solução. Os resultados obtidos com o estudo de 

caso não devem ser generalizadores. Ou seja, não podem ser usados para 
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representar todos os indivíduos, mas sim apenas aqueles que foram diretamente 

investigados. Isto não descarta a leitura atenta aos fenômenos salientados e 

possível aproveitamento das soluções propostas para outros contextos com as 

devidas adaptações. Neste sentido, pontua-se a relevância do estudo.  

O estudo de caso deve coletar o máximo de informações por meios de 

questionários, entrevistas, observações com critérios pré-estabelecidos, advindos 

dos conceitos já consolidados pela literatura atinente. Segue-se a crítica qualitativa 

dos dados levantados, com o objetivo de encontrar aspectos negativos, positivos e 

demais repercussões sobre o assunto, conforme etapas seguidas, demonstradas no 

Quadro 8 : 

 

Quadro 8: Proposta de pesquisa – Estudo de Caso 

 
ESTUDO DE CASO 

Tema da 

Pesquisa 

Desenvolvimento de estudo para acessibilidade e Mobilidade ao Centro 
Especializado em Reabilitação CER III - Município de Lorena, SP. 

Questão da 

Pesquisa 

Há um problema logístico no transporte de pacientes a ser solucionado 
no atendimento aos pacientes do Centro Especializado em Reabilitação 
do município de Lorena-SP. 

 

Objetivo 

Geral 

Propor a resolução dos problemas identificados no atendimento e acesso 
ao Centro Especializado em Reabilitação do município de Lorena, SP, a 
partir do entendimento das necessidades dos cidadãos por meio da 
tecnologia e inteligência artificial e da melhoria no transporte. 

Questão da 

Pesquisa 

Resposta 

A Solução dos problemas identificados quanto à melhoria da logística 
(Milk Run) de acesso e atendimento por meio de tecnologia e inteligência 
artificial da criação de um Chatbot, promovendo a integração entre o 
atendimento e a mobilidade de maneira mais eficiente pelos profissionais 
e eficazes aos pacientes. 
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Objetivos 

Específicos 

•Identificar quais os maiores problemas apresentados pelos pacientes 
para ter atendimento e acesso ao CER III de Lorena-SP; 
•Identificar a localização geográfica dos pontos de coleta nas Unidades 
Básicas de Saúde; 
•Identificar no município a logística aplicada do transporte das empresas 
privadas e por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e Viver Sem 
Limite, que atualmente oferecem o transporte com destino ao Centro 
Especializado em Reabilitação III Unidade Lorena-SP; 
•Definir as rotas do transporte a partir de estudo do fluxo de usuários 
referenciados e definição do público alvo; 
•Identificar as vias de transporte disponibilizadas para o acesso ao CER 
III; 
•Aplicar metodologias de usabilidade, Design Centrado no Usuário, 
Design Social e ferramentas de logística, Milk Run. 
•Sugerir aos gestores competentes a aplicabilidade da tecnologia Chatbot 
– de inteligência artificial que simula o atendimento humano – como 
alternativa para solucionar o atendimento. 

Delimitação 

do Caso 

O estudo foi realizado no Município de Lorena, interior de São Paulo, com 
análise de dados do Centro Especializado em Reabilitação III de Lorena-
SP. 

Espaço 

Temporal 

O estudo de caso efetivo de coleta de dados ocorreu no período de abril 
2019 a março de 2020  

Levantamento 

de Dados 

Propõe análises para os dados coletados (abril e março) por meio da 
observação in loco - durante 6 meses - aqui analisando os segmentos 
correlatos ao CER III, na Prefeitura de Lorena. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

A coleta de dados restringiu-se ao acesso de registros do CER III, escuta 

assistemática de usuários no cotidiano do CER III e segmentos correlacionados da 

Prefeitura de Lorena, assim como registros existentes quanto à qualidade e 

efetividade dos atendimentos (consultas agendadas, não efetivadas, encaixes), 

mapa de roteiros efetivos e suas adaptações circunstanciais.  
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5  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A aproximação com os conceitos do arcabouço da história social 

do design nos leva a mudarmos nossa perspectiva superficial do Design. O Design, 

na atualidade, segundo Bonsiepe (2011), vestiu-se de uma semântica de rótulos que 

enfraquece a visão pragmática, ou distancia-o da ideia de solução inteligente para 

os problemas identificados. Comumente, associam-se o Design a modismos, rótulos 

e glamourização dos artefatos. Existe inclusive a expressão: objeto de design, para 

justificar que é caro, talvez divertido, podendo ser frágil em praticidade. Chegam a 

chamar de Fun Design (BONSIEPE, 2011). 

Pontua-se a pretensa, mas não existente dicotomia entre Design e Ciência. 

O Design ancora-se na dupla expectativa de função e estética, e segundo Bonsiepe 

(2011) é inegável a expansão, das ciências como da tecnologia, devido à 

industrialização, permeando a vida cotidiana. Ocorre, que a formação do designer - 

projetos/produtos são pontuados de forma desigual, segundo ele, significando 

desigualdade: ensino de projeto (design) é desigual quanto comparado ao ensino de 

ciências (cognição). O modo imaginado de superação desta distância seria a criação 

de instituições fora do sistema formalmente estabelecidas. Não se trata da criação 

de um design científico, mas possibilitar as correspondências possíveis entre 

complexidade temática e método. Algo que o contexto de empresas com estruturas 

inovadoras com projetos, objetivos e métodos possui:  

 

Design social é uma abordagem de projeto que implica tanto metodologias 
participativas. Como motivações projetuais e consequências sociais do 
processo de design. É possível afirmar ainda que o design social também 
promove valores como sustentabilidade e desenvolvimento sociocultural 
(LIMA, MARTINS apud BRAGA, 2011, p.115). 

 

Bonsiepe (2011), se pontuarmos sua postura ideológica, aventa que na 

concepção neoliberal, a democracia é apresentada, significando a predominância do 

mercado e é consubstanciada pelo “centro como um sedativo para continuar com 

sua dominação” (BONSIEPE, 2011). Ou seja, seu pensamento invoca a participação 

dos denominados “dominados”, na tentativa de oportunizar um espaço de 

autodeterminação, reduzindo a subordinação a uma ordem imposta por agentes 

externos. Neste sentido o design atuaria na criação de um espaço próprio.  



 

56 
 

Sua linha de raciocínio chega até o design, por meio da aplicação de um 

conceito de Humanismo “... exercício de nossas competências da linguagem em 

compreender, reinterpretar e lidar com os produtos da linguagem (BONSIEPE, 

2011).  Interpretar as necessidades de grupos sociais e elaborar propostas viáveis, 

emancipatórias, em forma de artefatos instrumentais e semióticos. Ressalva que sua 

intenção não deve ser encarada como idealista e ingênua, mas como uma 

consciência crítica frente ao desequilíbrio de poder entre “centro” e “periferia”. Assim, 

Bonsiepe (2011) explicita a possibilidade de se explorar espaços alternativos 

capazes de uma modificação nas relações sociais, uma vez que negam a 

participação em um espaço de decisão, ou seja, não tratar as pessoas como meros 

consumidores. Bonsiepe (2011) apropria-se da análise crítica de Kenneth Galbraith 

(1908- 2006), economista, filósofo, escritor americano e democrata, que apontava a 

tendência da economia mundial, afastada dos reais problemas e necessidades da 

humanidade. Do economista, em resumo, pode-se relembrar a frase Galbraith 

(1988): “From each according to his capacity, to each according to his needs". 

Outro ponto destacado por Bonsiepe (2011) é o desmanche da ideia de um 

mercado impessoal, mas sim relacionado aos monopólios e oligopólios das grandes 

corporações. Neste contexto, o design veste-se de ferramenta de poder, cuja 

compreensão, contrapõe-se como prática que não está disposta a se concentrar em 

aspectos de poder e forças impessoais (mercado). Sua prática desenvolve-se, 

resistindo ao discurso harmonizador, pode-se discordar desta postura, mas não se 

pode ignorá-la.  

O design deve ser compreendido entendido além da aparência, englobando 

todos os outros sentidos possíveis, como tato e a audição. Propiciar envolvimento, 

ludicidade, motivando positivamente, ou negativamente, diante de 

mensagem/produto e seu potencial conteúdo.  

Outra reflexão crítica, advinda do pensamento de Bonsiepe (2011) refere-se 

ao papel da tecnologia e do design. Ele constata a precária pesquisa na América 

Latina que articulam tecnologia e o projeto de artefatos. Segundo ele, a 

industrialização que deveria ser pensada para democratizar o consumo e permitir 

acesso à maioria da população a produtos e serviços técnicos, restringe-se à 

possibilidade do consumidor, que tem dificuldades para melhorar a sua qualidade de 

vida. Neste sentido, pode-se afirmar que o pensador é afeito a que o Estado aja 
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como elo fundamental para o processo de industrialização. Pontua, inclusive, o caso 

da Argentina e seus processos de privatização, considerado modelo Neoliberal de 

privatização acelerada, que, segundo Bonsiepe (2011), levou a um processo de 

“desdemocratização”. É mister citar, que as mudanças governamentais e suas 

ideologias interferem substancialmente nos mercados, pois focando os países latino-

americanos como fez o autor, em termos de economia mundial, estamos atrelados à 

globalização dos mercados. Estatais, ou não, as regulações mundiais, em muitas 

commodities, não dependem exclusivamente das políticas econômicas internas.  

Uma preocupação indicada pelo autor é com crescente tendência 

aos designers se fixarem nos aspectos simbólicos e seus equivalentes ─ branding e 

o self branding  e não em seus elementos de junções.  É essencial 

ao designer buscar um equilíbrio entre o técnico e o semântico. Citando Riccini: 

 
A polaridade entre o material e o simbólico, entre estrutura externa e 
interna, é uma característica típica dos artefatos, enquanto eles são 
instrumentos e simultaneamente portadores de valores e significados. Os 
designers têm a tarefa de reconciliar essas duas polaridades, projetando a 
forma dos produtos como resultado da interação com o processo 
sóciotécnico (RICCINI, 2005, p.27). 

 

Ao pontuar o termo sóciotécnico, Bonsiepe (2011) acredita evitar a polêmica 

entre forma/função e a concepção temerária de um essencialismo, ou padrão de 

modelos. Explica que o projetar é um constante paradoxo, significando expor-se e 

viver contradições, mas nunca optar pela alternativa de camuflá-los. Projetar deve 

assumir e desvendar as contradições. A contradição mais forte está exposta entre a 

distância do que é socialmente desejável, tecnicamente factível, ambientalmente 

reconhecível, economicamente viável e culturalmente defensível.  

Portanto, fica clara que a busca na concepção de se desenvolver um projeto 

socializável para minimizar os problemas observados no transporte sanitário eletivo 

que atende ao CER III, pautou-se na demanda exigida, na viabilidade técnica, sem 

impactos ao ambiente – racionalizar o embarque gera a minimização de danos 

ambientais, redução de custos e economia, traduzindo qualidade de vida aos 

pacientes: 
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a) Design Centrado no Usuário 

 

A preocupação com o Design das alternativas propostas é importante, pois, 

de nada adianta propor mudanças, se estas não consideram a experiência que o 

usuário irá ter. É fundamental perceber se as alternativas implantadas serão 

eficientes, e se os pacientes serão capazes de interagir de maneira certa e for 

atendido. 

O Design tem como finalidade estabelecer as qualidades de produtos, 

processos e serviços, e seus sistemas, compreendendo todo seu ciclo. Portanto, 

Design é o fator primordial da humanização inovadora de tecnologias e o fator 

imperativo para o intercâmbio econômico e cultural. 

 

O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou 
impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida 
das pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, 
relacionamentos, cultura etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja 
identificar problemas e gerar soluções (VIANNA, et al, 2012, p.13).  
 

Desta forma, o Design pode identificar relações funcionais, estruturais, 

organizacionais, expressivas e econômicas, contribuindo em benefícios para a 

comunidade, usuários finais individuais e coletivos, protagonistas da história; apoiar 

a diversidade cultural, apesar da globalização econômica e cultural do mundo, aos 

serviços e sistemas formais que expressem (semiótica) e sejam coerentes com 

(estética) sua própria complexidade.  

Segundo Norman (2008, p. 11) “[…] os designers voltam sua atenção para 

as pessoas e o modo como elas interpretam e interagem com o meio físico e social”.  

O Design Centrado no Usuário é o processo de Design em que as 

necessidades, desejos e limitações do ser humano são levados em conta durante 

todas as fases de concepção e desenvolvimento de um projeto. A criação de 

produtos, serviços e sistemas fáceis de usar é o foco dos princípios de Design de 

Interação e Usabilidade e se baseia especialmente em pesquisa, prototipação, teste 

com usuários. O ser humano é o elemento fundamental do desenvolvimento de um 

produto ou serviço.  

Norman destaca ainda que a experiência do usuário com determinado 

produto ou serviço tem início antes do primeiro contato direto. Um conhecimento 

antecipado sobre suas experiências (as do usuário) com produtos ou serviços 
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similares e percepções gerais apoia o fato de que o indivíduo forma modelos 

mentais de suas ações (NORMAN, 2006). 

Os portadores de deficiência possuem características e necessidades 

diferenciadas, o que torna a interface dos assistentes virtuais também                             

segmentados conforme essas necessidades. Neste caso, se excluem as                             

pessoas com deficiência intelectual/mental, pois normalmente necessitam                                             

de um acompanhante para interagir com os serviços municipais.   

 

b) Design Social 

 

Diante dos conceitos sobre Design, sua função, e a importância de ele ser 

centrado na experiência que o usuário terá com um produto ou serviço, deve-se 

destacar também o Design Social, que apresenta intuito e objetivo de integrar ainda 

mais pessoas e garantir o seu acesso e usabilidade de um produto. 

Para Almeida (2015) o Design Social é uma ferramenta para inovar a 

comunicação, por meio da transformação das necessidades e desejos do homem 

em algum produto, serviço ou sistema, que pode ser mais criativo ou mais eficaz, 

garantindo melhor usabilidade. Desta forma, ele considera elementos sociais, 

culturais ou ecologicamente responsáveis.  

Trata-se de um recurso do Design para que necessidades reais da 

sociedade sejam consideradas, e a partir disto sejam realizadas mudanças, 

transformações e adequações, em especial para necessidades apresentadas por 

pessoas pela idade, saúde, inaptidão e dentre outros (PAZMINO, 2007). 

E a fim de garantir estas mudanças é importante que exista também 

interesse da indústria, por exemplo, para que assim sejam realizados  

aprimoramentos em maior escala tanto em produtos, como em serviços.  

Diante dos conceitos levantados, é importante diferenciar os conceitos do 

Design social e formal (Figura 21). 
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Figura 20: Design Social x Design Formal 

 
Fonte: Pazminio (2007) 

 

A Figura 21 aborda as diferenças entre o Design Social e o Formal, que 

separa as ações a serem desenvolvidas. A escala, por exemplo, é um dos 

elementos que diferenciam as iniciativas aplicadas, assim como os investimentos a 

serem necessários para isto.  

É importante que sejam priorizados elementos que poderão beneficiar a 

experiência e uso das pessoas, e assim sejam propostas mudanças socialmente 

eficientes, que além das melhorias proporcionadas, serão vantajosos, também, às 

pessoas de baixa renda, ou então prejudicadas socialmente ou excluídas de alguma 

maneira. 

Neste caso, os elementos de Design Social serão aplicados, pois, a 

pesquisa busca uma alternativa para o CER III, em específico, no qual se verifica 

que requer pouco investimento, tornando-se viável, e partir dos resultados obtidos, 

podendo ser aplicado, ou não, em outras unidades dos CER, conforme a 

necessidade verificada, diante dos elementos pontuados no estudo.  

 

c) Milk Run 

 

Milk Run (em português Corrida do Leite) é o nome de um sistema 

comumente usado em transportadoras. É um sistema logístico de coletas de 

materiais em que o mesmo veículo faz todas as paradas e a entrega é realizada em 
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uma data e horário pré-estabelecidos. Ao longo dos anos, o sistema tem sido cada 

vez mais usado pelas empresas, em especial as transportadoras. Isso porque o Milk 

Run permite um maior controle sobre todo o processo de entrega (FRETFY 

TECNOLOGIA, 2020). 

Para Christopher (1999) a falta de informações sobre os custos é um dos 

motivos mais importantes para a dificuldade que muitas empresas têm sentido para 

a adoção de uma abordagem integrada para a logística e para o gerenciamento da 

distribuição de materiais. O principal desafio da logística é o de gerenciar 

adequadamente a relação entre custos e nível de serviço.                                                       

A função da logística é a constante melhoria da rentabilidade e da oferta de 

nível de serviço ao cliente como fator de desempenho competitivo. A gestão logística 

tem como principal dever solucionar os problemas entre níveis de serviços e custos 

que consistem na falta de sistemas adequados para a gestão dos custos logísticos 

(POZO, 2008). 

Neste estudo de caso não se trata somente de bens de consumo, lucro, mas 

de oferecer uma sugestão ao poder público, especialmente a Secretaria Municipal 

de Lorena, de modo a melhorar o atendimento dos usuários do CER III. A proposta 

levará em conta o conceito geral do Milk Run quanto à otimização e racionalização 

no transporte de pessoas com necessidades básicas especiais dos tratamentos 

demandados pelo CER III. 

Isto expresso, este conceito também se torna necessário quanto à 

organização do roteiro eficiente do transporte de pessoas, cujo principal objetivo é a 

constante presença dos munícipes para eficácia nos tratamentos.  Foi neste sentido 

que a presente pesquisa elegeu uma das ferramentas de utilização do Milk Run 

como estratégia para minimização dos custos logísticos, pois, o sistema 

convencional de transporte perdeu espaço em empresas que utilizam transportes 

para o sistema Milk Run, que visa a reduzir os custos com a lógica de ter um sistema 

de abastecimento com roteiros e horários pré-determinados para coleta de 

componentes em diferentes fornecedores aproveitando a carga de um mesmo 

veículo.  

 
O sistema Mílk Run visa, num tempo previamente determinado, coletar as 
peças nos fornecedores, cumprindo-se determinadas rotas, visando 
minimizar o custo de transporte da operação e reduzir o estoque na cadeia 
de suprimentos (MOURA, 2001, p. 1-14). 
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O sistema é programado de modo a aperfeiçoar o recurso transporte e 

baratear os custos logísticos nesta área. Utiliza equipamentos de transporte de 

diversas dimensões de modo a proporcionar melhor ocupação de sua capacidade 

volumétrica e maior utilização durante todo o período (melhor rateio dos custos fixos 

de transporte (RODRIGUES, 2017).  

 
O objetivo do sistema Milk Run é minimizar os custos que consistem nos 
custos de estoque em processo, o custo de transporte dos veículos e o 
custo fixo dos veículos (KILIC, DURMUSOGLU, BASKAK, 2012, p. 1.135-
1.146). 

 
 

Se, uma rota de Milk Run preconiza a utilização um veículo, tanto para 

entregas de um único fornecedor para múltiplos destinos ou, vai de múltiplos 

fornecedores para um único destino, este conceito pode, perfeitamente, pode ser 

sugerido ao sistema público, objeto deste estudo, buscando estabelecer o melhor 

roteiro e itinerário para os transportes e locomoção promovidos pelos veículos que 

fazem a logística para o atendimento do CERIII. 

 

d) Logística e Normas 

 

Reportando-se à Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 1989 (BRASIL, 

1989) que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, que institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 

difusos dessas pessoas, quando disciplina a atuação do Ministério Público, definindo 

como crimes e dá outras providências, Artigo 2°, na área das edificações (V) 

expressa, verificamos:  

 

A adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade 
das edificações e vias públicas, que evitem ou removam óbices (grifo do 
autor) às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destes  
edifícios, logradouros e a meios de transporte (BRASIL, 1989, Art. 2). 

 

A legislação avançou desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988, denominada, por muitos, Constituição Cidadã, pois buscou, entre outros 

avanços, garantir direitos às pessoas com necessidades especiais básicas. Além da 
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obrigatoriedade do respeito à legislação e normas, o momento incitava os poderes 

públicos a viabilizar adequações que valorizassem a gestão pública. Recursos 

específicos foram destinados às adequações exigidas. Isto expresso, podemos 

verificar que, cada vez mais, o planejamento logístico para transportes e mobilização 

para atendimentos em saúde devem estar vinculados ao cotidiano das pessoas, 

pulverizando os obstáculos para comunicação objetiva, clara e ágil como mobilidade 

segura, potenciando benefícios e racionalizando custos. Todo esforço para a 

facilitação da acessibilidade às pessoas com necessidades básicas especiais é 

dever de todos, principalmente das instituições públicas de saúde.  

O planejamento logístico é prático, é relevante e necessário para que 

produtos, serviços e pessoas em mobilidade sejam distribuídos, para que as 

atividades planejadas logrem êxito. Isto torna esta área da administração 

organizacional um conceito imprescindível para propor melhorias neste estudo. 

Neste caso, racionalizar a logística de transportes para indivíduos com necessidades 

básicas especiais e a todo munícipe em processo de reabilitação.  

No decorrer do estudo, deparamo-nos com algo inimaginável para o 

cotidiano de todo cidadão. O ano de 2020 trouxe ao mundo obstáculos de 

mobilização, convivência, afunilamento de atividades afeitas aos cuidados 

oferecidos pelos sistemas públicos de saúde, muitas vezes, com o critério de 

atividades passíveis de serem eletivas pelo sistema, adiando tratamentos com 

perdas indeléveis a recuperações em saúde. Sob a inesperada ocorrência de uma 

pandemia, sob a ameaça da disseminação do vírus Sars-Cov2, todos os segmentos 

sociais tiveram que reestruturas suas posturas, atendendo às demandas exigidas. 

Este contexto inusitado de pandemia corrobora a essencialidade de sistemas 

estruturados com informações objetivas, claras, precisas e ágeis, pois se trata do 

transporte de vidas humanas que necessitam de tratamentos, que, em seu dia a dia, 

enfrentam, inevitavelmente, tantos obstáculos. 

A logística específica de transporte de passageiros municipal necessita 

desempenhar um papel primordial neste atual cenário de pandemia, pois, viabiliza a 

mobilidade de usuários com prevenção ao novo referente imposto pela 

contaminação do Sars-Cov2, por isso considerado como um dos serviços 

essenciais, que não podem ser paralisados por medidas como Lockdown total e 

quarentena por tempo indeterminado.  
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  O município de Lorena, SP, teve, até o presente momento – março, 2021: 

3.911 de casos confirmados, 3.776 de casos recuperados, 85 óbitos confirmados 

(SECRETARIA DA SAÚDE, 2021). A pandemia demandou medidas restritivas a 

partir de 16/3/2020. A Secretaria de Saúde do Município constituiu um projeto 

pensando na qualidade de vida e uma boa recuperação dos pacientes egressos de 

internações hospitalares pelo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde, por 

meio do segmento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família - NASF e CER III. Trata-se de um programa de exercícios simples 

que pode promover benefícios como melhora do quadro geral, melhora da 

capacidade pulmonar e diminuindo as complicações e sintomas da Sars-Cov2. O 

atendimento do CER III manteve seus atendimentos seguindo os Decretos emitidos 

pelo Governo de Estado de São Paulo. 

Neste contexto, faz-se necessário abordar os conceitos relativos à logística e 

aplicativo eleito neste estudo, posto que, intenta sugerir sua aplicabilidade no 

transporte de pacientes atendidos pelo CER III.   

Segundo Chopra (2004), os modelos mais clássicos na construção de uma 

rede logística são: embarque direto, embarque direto com Milk Run, embarque via 

centro de distribuição (CD), embarque via CD com Milk Run.  

Especificamente neste estudo propôs-se somente o modelo embarque direto 

com Milk Run, como mostra a Figura 22: 

 

Figura 21: Entrega Direta com método Milk Run 

 
Fonte: Chopra (2004) 
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Diante dos conceitos levantados nesta metodologia, o capítulo 6 une estes 

conceitos aos dados observados pela pesquisadora, para assim identificar os reais 

problemas do atendimento, e propor a sua solução que garanta maior acessibilidade 

por meio do atendimento e do melhor serviço municipal de transporte dos pacientes. 

Nesta ótica, é necessário estabelecer a melhoria para o:  

 

 Conhecimento dos serviços disponibilizados  

 Encaminhamento integrado UBS x CER X TSS (SUS);  

 Confirmação de consultas;  

 Definição do tipo de transporte (Van ou Micro-ônibus);  

 Informação dos pontos de coleta.  

 

 

e) Chatbot 

 

A utilização de um produto, com estrutura existente, para solucionar um 

problema específico na organização de dados e fluxo de informações, requer 

reflexão sobre o referencial de teorias que embasaram a construção do referido 

produto. É sabido que a área da saúde, definitivamente, está se beneficiando de 

tecnologias para auxiliar pacientes e médicos. Estima-se que em pouco tempo, por 

exemplo, os Chatbots, suportados pela Inteligência Artificial (IA), poderão aliviar 

sobremaneira a carga de trabalho dos profissionais médicos em relação a problemas 

de administrativos e de gerenciamento, que, rapidamente, são solucionáveis. A 

empresa de pesquisa Grand View Research, conceituada empresa índico-

americana, situada em São Francisco, California, estima que o mercado global de 

Chatbot chegue a US$ 1,23 bilhão até 2025 (GVR, 2017). 

 É sabido que a necessidade de assistentes pessoais virtuais e Chatbots na 

área da saúde não são novas, sendo criado há 52 anos. O primeiro programa para 

processamento de linguagem natural da história foi criado por Joseph Weizenbaum 

(1923-2008), cientista da computação e escritor alemão, naturalizado americano, 

professor emérito do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e também o 

criador da linguagem de programação SLIP, chamado de Eliza. O programa 

simulava um psicólogo da linha rogeriana – Psicologia com referencial nos estudos 

de Carl Rogers (terapeuta americano, 1902 –1987), desenvolvedor da Abordagem 



 

66 
 

Centrada na Pessoa). Eliza faz perguntas ao paciente simplesmente reorganizando 

o que o próprio paciente diz. Eram os primórdios da Inteligência Artificial. (BRAZ, 

2018). 

Atualmente, existem muitos segmentos na área de saúde que oferecem 

assistentes pessoais inteligentes para facilitar a vida de pessoas com deficiência 

visual, por exemplo, tornando-as mais independentes. Entre as soluções estão o 

Horus, OrCam, BeMyEyes e Aira, aplicativos que por meio de algoritmos são 

capazes de descrever o ambiente para o usuário, ler textos, reconhecer rostos e 

objetos, como produtos de supermercado, notas de dinheiro e ainda notificá-los 

sobre obstáculos. E o melhor disso tudo é que tais algoritmos são todos capazes de 

aprender com o tempo (BRAZ, 2018). 

Diante da possibilidade que a tecnologia nos oferece, diariamente, 

almejamos a mesma comodidade para vários aspectos de nossas vidas, o que inclui 

a área médica. Esta área é extremamente singular e, jamais, pode-se pensar em 

substituição de um profissional e seu atendimento de cuidados por um Chatbot. O 

aplicativo apenas antecede o atendimento, direcionando informações aos 

profissionais envolvidos para agilizar passos pré-existentes na abordagem em 

saúde. Ou seja, o Chatbot organiza a triagem associado à queixa inicial do paciente, 

ajudando-o a identificar se algo está errado e, a partir disso, conduzi-lo ao 

atendimento com o médico afeito ao problema identificado.   

Com o intuito de promover a agilidade no atendimento e uma forma mais 

eficiente de coletar, reunir e organizar os dados destaca-se o conceito do Chatbot. 

Trata-se de uma tecnologia que por meio da Inteligência Artificial pode contribuir 

bastante para o atendimento ágil e eficiente.  

 

O Chatbot é um software criado para automatizar o processo de interação 
com os consumidores de uma marca, propondo mais agilidade, e ao mesmo 
tempo, acessibilidade e conforto para o usuário. É a união das palavras 
“chat” (bate-papo) e “bot” que significa robô (BORGES, 2020, p. 153). 

 

O diferencial do assistente virtual Chatbots, é que essas informações 

possam ser disponibilizadas observando as necessidades de cada deficiência. Neste 

sentido, o usuário se identifica com sua necessidade especial, dentre física, auditiva 

ou reabilitação física e motora. Dessa forma configuram-se as informações acerca 

da mobilidade urbana de acordo com as características de cada usuário.  



 

67 
 

Na área de Saúde, os Chatbots podem desempenhar um papel estratégico 

na personalização do atendimento ao usuário e na melhoria da retenção e 

envolvimento dos pacientes. Os Bots podem estar disponíveis 24h por dia para 

oferecer acesso ao paciente a todos os tipos de suporte em saúde, como por 

exemplo, o agendamento de medicação (IYER, 2017). Este suporte personalizado 

pode reduzir o número de faltas, passar informações dos tipos de transportes 

disponibilizados, horários e itinerários aos pacientes.  

Um Chatbot é composto de linhas de código e pode sitiar-se em qualquer 

um dos mais populares aplicativos de mensagens das redes sociais usados 

atualmente, indicando a fácil acessibilidade e baixo custo. O usuário só precisa 

adicionar o Bot como seu contato no aplicativo de mensagens de sua escolha e 

começar a interagir. Assim, o aprendizado é gerado a partir de cada conversa 

realizada e o resultado é uma interação cada vez melhor com as pessoas em 

conversas futuras (MEDICALFUTURIST 2017). 

Diante disto, existem alguns estudos realizados no contexto Chatbot, bem 

como aplicações desenvolvidas, porém, em grande maioria, em outros idiomas e 

para outros tipos de serviços. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, por 

exemplo, usa um aplicativo de Chatbot para dispensar conselhos médicos com o 

objetivo de reduzir o fardo em suas 111 linhas de ajuda não emergenciais. Assim, 

desenvolveu o aplicativo BabylonHealth, um serviço médico sob demanda  

(MEDICALFUTURIST, 2017). 

A título de comparação, para termos ideias sobre custos, um aplicativo como 

o WhatsApp Business cobra preços diferentes em cada país. No Brasil, será US$ 47 

por 1.000 mensagens, o que dá US$ 0,047 por mensagem. Considerando o câmbio 

atual e os impostos, seria em torno de R$ 0,27 por mensagem. Para efeito de 

comparação, as operadoras cobram cerca de R$ 0,04 por SMS corporativo para os 

grandes brokers de mensagens de texto. Cabe ressaltar que são cobradas apenas 

as mensagens enviadas pelas empresas e que forem disparadas mais de 24 horas 

depois de uma mensagem enviada pelo consumidor final. Ou seja, se uma pessoa 

contactar uma marca pelo WhatsApp para pedir uma informação, a marca tem uma 

janela de 24 horas para manter uma conversa gratuita com aquele consumidor  

(PAIVA, 2018). 
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A sugestão para a instituição do Chatbot para o atendimento no CER III, 

podendo ser aprimorado e transformado, garantirá aos profissionais o repasse das 

informações aos responsáveis pelas rotas e pelo transporte, promovendo, assim, a 

integração necessária para que o atendimento do CER III, Lorena-SP, torne-se uma 

referência quanto à eficácia e melhoria da qualidade de vida dos pacientes 

atendidos. No caso deste estudo, o Chatbot imprime ao atendimento do CERIII 

desde o acesso pertinente à locomoção do paciente, possibilitando ao gestor do 

setor a necessária racionalidade e praticidade no transporte.  

Verifica-se que os Chatbots existentes na área da saúde oferecem uma 

mistura de serviços para pacientes (rastreiam dados de saúde, por exemplo), ou de 

pacientes-médicos (programas que conectam os dois grupos para diagnóstico, 

tratamento etc.). Um exemplo é a Kore.ai, uma empresa que oferece Bots 

inteligentes para consultórios e clínicas. É capaz de conectar pacientes diretamente 

aos contatos certos, dar detalhes de compromissos ou fazer alterações de 

agendamento. O assistente digital permite ainda renovar receitas, ou pagar contas.  

Alguns exemplos de Bots existentes ilustram os serviços possíveis e como essas 

ações racionalizam acesso e mobilidade de pacientes: O Safedrugbot incorpora, ao 

serviço de Chatbot, suporte semelhante aos de assistentes para profissionais de 

saúde – e é capaz de auxiliá-lo, por exemplo, sobre informações apropriadas a 

respeito de determinado medicamento prescrito durante um tratamento (BRAZ, 

2018). 

Outro Chatbot de destaque é a Molly, uma enfermeira virtual configurada 

como avatar, que conecta pacientes ao aconselhamento clínico para avaliar sua 

condição e sugerir acompanhamento adequado. O HealthTap permite que pessoas 

conversem com um médico e enviem fotos e cópias de resultados de laboratório 

para ver se um problema requer cuidados adicionais e precisa de uma visita ao 

clínico geral ou especialista. Estas soluções são capazes de liberar as equipes de 

clínicas e hospitais de realizarem tarefas repetitivas, permitindo que se concentrem 

em atividades mais estratégicas, gerando economia – à medida que diminuem o 

número de visitas a consultórios médicos, além de colaborarem com restrições 

orçamentárias e de pessoal que eventualmente o estabelecimento de saúde venha a 

passar. É mister ponderar, que no atual contexto de restrições exigidas pela 

pandemia, o ChatBot também é um dispositivo que auxilia quanto ao distanciamento 
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social e proatividade em atendimentos.  Chatbots no setor da saúde têm um enorme 

potencial de auxiliarem profissionais e pacientes, expandindo a continuidade do 

atendimento – mas nunca o substituindo nas atividades necessárias a um 

diagnóstico e tratamento efetivo (BRAZ, 2018).  

Entretanto, a despeito de inúmeros benefícios, pontuam-se obstáculos à 

adoção de Chatbots e assistentes pessoais virtuais. A grande resistência ao uso de 

tecnologia, em segmentos da população, por óbvio, devido à faixa etária que não 

aderiu às tecnologias da informação e comunicação, ou classe social alijada dos 

bens digitais de consumo. Outra preocupação refere-se à privacidade do paciente e 

a segurança de dados, questões que sempre são relevantes quando o assunto é 

ferramenta de TI, pois não se pode colocar em risco o acesso a dados pessoais. 

Neste sentido, investir em segurança virtual tem sido demanda constante em todos 

os setores (BRAZ, 2018). 
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6   ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS 

 

Para implementar a metodologia desta pesquisa e reunir as informações 

necessárias para propor as melhorias pretendidas, são necessários dados. A 

realização de pesquisas em registros, partindo da observação in loco, garantiu gama 

significativas de informações a serem utilizadas.  

Percebeu-se, por exemplo, que se faz necessária a inclusão de perguntas 

mais específicas na ficha de acolhimento que auxiliariam no aprimoramento do 

transporte, como: Dificuldades apresentadas; Habilidades de comunicação que já 

possui, dificuldades e habilidades de locomoção, nível de leitura afeito à sua 

deficiência; grau de instrução; tratamentos pelos quais passou; Qual o meio de 

transporte usou para chegar pela primeira vez ao CER III.   

Não podendo, inclusive, abster-se do registro de que ocorreu durante o 

estudo de caso, quanto à interrupção da observação in loco com o advento da 

pandemia da Sars-Cov 2, desde 16/03/2020, prejudicando a planejada investigação 

via entrevistas presenciais (planejadas a serem feitas in loco e, por consequência 

tiveram que ser revistas, evitando-se quaisquer tipos de riscos aos envolvidos) e a 

prejudicada aplicação de questionários nos usuários capazes de responder por 

escrito (dúvida sobre contaminação de objetos compartilhados, por exemplo). Os 

questionários seriam aplicados em pacientes sem limitações interferentes na 

comunicação, abstendo-nos daqueles que apresentam necessidades básicas 

cognitivas. O desconhecimento quanto ao contágio, às informações subjetivas e 

desencontradas, as medidas inesperadas de isolamento e restrições de 

transitabilidade, gerados pela pandemia, desestabilizaram e dificultou uma série de 

procedimentos planejados.  

Como alternativa para reunir o máximo de dados em relação aos 

atendimentos, a pesquisa foi construída a partir de informações coletadas no próprio 

CER III, Lorena, SP e, partindo dos dados observados, durante 6 meses 

(especificamente na coleta de maio a junho), foi possível constatar os entraves para 

otimização do transporte e efetividade necessária quanto à criação de ferramentas 

eficientes. A partir do exposto, foi possível identificar os principais problemas e 

empecilhos trazidos pelos próprios pacientes à sede, por meio de reclamações tanto 

presenciais, como pelo telefone.  
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Dentre as solicitações feitas, em sua maioria, os pacientes reclamavam da 

falta de divulgação do roteiro, horários do transporte para o CER III, e inviável os  os 

pacientes desejavam reservar o transporte de acordo com o dia e horário de suas 

consultas e tratamentos. 

Durante este período, a pesquisadora, com o intuito de consubstanciar as 

reclamações ouvidas, fez visitas e viagens sistemáticas ao CER III, objetivando a 

observação in loco para diagramar seu funcionamento, coletando as informações 

pertinentes à pesquisa. Neste período foi possível colher as informações 

pressupostas nas fichas não preenchidas, pelos pacientes como visto nas Figuras 8 

e 9, página 33, e em relação ao acesso e locomoção dos pacientes. O acesso a 

estas informações ocorreu mediante pesquisa em registros existentes no CER III.   

Na unidade do CER III, conforme abordado nos Quadros 9 e 10, constata-se 

que o índice de faltas é muito alto em consultas ao fonoaudiólogo e ao 

fisioterapeuta. Os quadros expressam o número de usuários previstos e os reais que 

utilizaram o transporte. Isto evidencia, que devido à localização e à disponibilidade 

de transporte, somente obtido no acolhimento do paciente dificulta o mesmo a 

cumprir as consultas agendadas provenientes das UBS. O Quadro 9, mostra, nos 

três meses expressos, o número de pacientes agendados para receber tratamento 

(três primeiras colunas, seguindo o número de pacientes realmente efetivados no 

atendimento, e os encaixes, nas três colunas subsequentes. A perda da otimização 

do atendimento para os encaixes, pressupõe desvios na logística, ausência de 

motorista, transporte não disponibilizado pela Prefeitura e falta dos meios 

comunicação do CER III  com paciente, vice e versa,  prejudicando a eficiência do 

transporte e a eficácia dos tratamentos. 

Quadro 9: Dados dos pacientes de Fonoaudiologia 

 
Fonte: Sistema Nacional de Regulação SISREG (2020) 
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O Quadro 10 ainda mostra que a quantidade de faltas às consultas 

marcadas é relevante. Se observarmos no mês de janeiro, coluna azul, apenas 60% 

efetivou a consulta.  

 Quadro 10: Dados dos pacientes em Reabilitação Motora 

 

Fonte: Sistema Nacional de Regulação – SISREG (2020) 

 

Conforme os dados  apresentados nos Quadros 10 e 11 percebe-se ainda 

ser este problema a ser solucionado, pois as faltas destacam que algo está 

impedindo os pacientes de chegarem até CER III. Se várias pessoas buscam 

atendimento e agendam, porém, não comparecem, é importante preocupar-se com 

esta questão. Partindo destes dados, destaca-se um problema de acessibilidade e 

comunicação no atendimento no CER III, tendo em vista as reclamações dos 

usuários via  telefone, registros do CER III e reclames presenciados pela 

pesquisadora. 

Ao iniciar no curso de Mestrado em Design, Tecnologia e Inovação pelo 

UNIFATEA, despertou-se a necessidade de alinhar e inovar os conhecimentos 

obtidos na minha vida pessoal e profissional na área social e da gestão pública, 

assim buscar meios de aplicar os conhecimentos, agora mais evidentes, como o 

bem-estar dos cidadãos Lorenenses. Muitas dúvidas surgiram e muitas 

possibilidades foram identificadas durante a convivência com educadores 

competentes que ampliaram minha visão sobre a eficiência e eficácia necessárias 

aos atendimentos do cidadão em suas prementes necessidades. A vivência no 

espaço público, diante da observação com critérios, a escuta atenta aos usuários do 

serviço de transporte durante todo percurso realizado das UBS para o CER III, 

associou teoria e prática tão necessárias à efetividade do estudo de caso. 
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Surgiu a necessidade de oferecer inovação ao modo de solicitação do 

transporte sanitário eletivo, minimizando os entraves de acessibilidade, 

possibilitando aos munícipes, usuários do SUS que necessitam de transporte 

especial. Ao mesmo tempo, buscar formas mais racionais e ágeis, minimizando 

custos e tempo do transporte sanitário utilizado pela prefeitura de Lorena quanto ao 

acesso no CER III, no que se refere às consultas agendadas. 

Este estudo, oferecido ao gestor do CER III, tem a possibilidade de se 

efetivar quando o telefone do CER III estiver integrado, pois, é por meio de um 

telefone fixo, ou móvel que o usuário terá acesso à confirmação de consultas, 

solicitação de transporte, avisos importantes, horário e local de embarque dos 

usuários, localização georreferenciada, dentre muitas outras possibilidades 

informacionais importantes que serão acrescentadas são acrescentadas, 

cotidianamente, conforme as necessidade.   

É mister registrar que com a mudança de gestão no ano de 2020, o CER III 

está sem telefone para comunicação, causando extrema desorganização quanto  ao 

atendimento. Estes entraves são próprios de segmentos públicos sem a devida 

legislação que ampare os atendimentos essenciais. Não é objetivo deste estudo 

uma reflexão detalhada sobre os serviços públicos prestados, mas o registro da 

pertinente diferença entre projetos de estado e projetos políticos. Ou seja, 

estruturado um serviço prestado pelo poder público, julgado essencial, não deve 

haver interferência que gere prejuízo quanto a recursos humanos e materiais.  

Para garantir que este sistema proposto funcione, são necessárias algumas 

etapas sugeridas ao CER III, que se pretende serem aceitas e implementadas pelo 

poder público: 

 

 Primeiramente, a adesão ao Chatbot, pois isto promoverá maior 

rapidez no primeiro atendimento dos pacientes por telefone e 

dispositivos móveis.  O atendimento automático por inteligência 

artificial possibilita obter as informações cruciais e necessárias aos 

pacientes. Informações estas que, funcionários do CER III poderão, ao 

final do dia, acessar no sistema e repassar ao motorista e responsável 

pelo transporte; 

 após isto, os responsáveis pela rota podem definir um itinerário mais 

adequado e eficiente, a fim de promover o acesso de todos os 
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pacientes agendados para aquele dia, e assim o número de faltas será 

reduzido, significativamente. 

 

Diante da inovação proposta para reduzir as ausências dos pacientes no 

CER III, a partir do uso de telefone fixo, bem como dos dispositivos móveis, 

aparelhados com programas computacionais de inteligência artificial, cujos dados 

são inclusos de maneira sistematizada, facilitando todas as operações envolvidas 

nos agendamentos. Posto isso, é importante destacar que os funcionários têm 

informações mais precisas que poderão ser melhores empregadas em outras 

atividades e, consequentemente, mais qualidade aos cidadãos que demandarem os 

serviços públicos de saúde. 

Além do conceito de Inteligência artificial do Chatbot, alinhado aos 

entendimentos do Design Centrado no Usuário, Design social e logístico Milk-Run, 

estabelece-se um atendimento mais rápido e eficiente, ao mesmo tempo em que 

promove melhorias aos transportes e locomoções diários. 

Desta forma o usuário poderá interagir com os serviços oferecidos pelo CER 

III, evitando gastos financeiros desnecessários com a acessibilidade, cancelamentos 

de consultas, atrasos, organização na gestão de transportes, dentre outros.  

O usuário para acessar o assistente virtual deverá utilizar seu CPF vinculado 

ao Cartão Nacional da Saúde (CNS). Caso não consiga, deverá consultar a Central 

de atendimento do SUS sobre a situação do cadastro da entidade para atualização e 

eventuais dúvidas por meio de uma central telefônica da Secretaria de Saúde.  

A proposta de desenvolver um assistente virtual Chatbot, como solução 

apresentada para aperfeiçoar o atendimento quanto à mobilização, evitando-se 

faltas que geram prejuízos à eficacia de tratamentos, foi pela gratuidade do 

dispositivo via telefone para o CER III, da observação da estrutura da instituição 

(Whatsapp, via site da prefeitura, páginas de redes sociais, ou seja, estruturas já 

existente), das possibilidades quanto a funcionários exclusivos para uma 

comunicação full time, sendo que a tecnologia eleita como acessível para soluções 

apontadas é ágil, de fácil manuseio, a tecnologia que melhor se adaptou às 

necessidades deste estudo, pois, utiliza recursos tecnológicos fáceis e viáveis, que 

não requerem tanto investimento. Em breve pesquisa na Web, pode-se implantar um 
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ChatBot com o custo de R$ 4.800,00. Quanto menos complexo, mais econômico - 

por exemplo: ManyChat ou Chatfuel.  

O Chatbot como Bot de conversação, pressupõe a AI como capacidade de 

processar signos (palavras) como a língua natural humana (NLP), ou seja, percebe o 

que o usuário escreve por meio de palavras-chave. Quanto mais palavras-chave o 

Bot tem para ser interpretado, mais tempo na construção de seu desenvolvimento, 

aumentando o custo. E quanto mais o Bot comporta-se com o que subjaz em termos 

de AI, utilizando a interpretar os signos com a NLP, mais oneroso será. A estrutura 

necessária à implantação do Chatbot existe e os recursos humanos para sua 

utilização também existem, além de profissionais na área de TI que fazem parte do 

serviço público municipal.   

É importante salientar que a área para utilização do Chatbot – pressupõe 

poucas variáveis de algoritmos a serem interpretados pelo Bot, podendo-se estreitar 

as possibilidades em links, interfaces, pré-estabelecidos. Tendo em vista percursos, 

horários, agendamentos, encaixes. No caso de espaço livre para o signo escrito, 

treina-se a leitura do Bot. Neste caso, não importa o como os signos escritos 

aparecem na composição da frase, mas como o algoritmo e os modelos afeitos à 

linguagem percebem a intenção do usuário quando se expressou.  

Se o objetivo do Chatbot é depreender horário, organização e reorganização 

de percursos para embarque, conforme interação com usuário e gestão de 

atendimento, há que se alimentar o Bot com o a leitura, em tempo, do embarque 

solicitado para organização e disponibilização dos possíveis horários acessíveis a 

usuários e funcionarios responsáveis. Para ensinar a IA a perceber este tipo de 

perguntas, o Bot precisa ser treinado com os dados atinentes. A simplicidade do 

aplicativo depende do objetivo da instituição.  

O Chatbot pode ser muito simples, em termos de uso para o usuário, 

treinando a IA para perceber e responder apenas a algumas perguntas frequentes 

ao cotidiano da instituição, ou pode ser muito complexo, como observamos a 

variedade de comandos em um Google Home, ou Echo da Amazon ou a Siri da 

Apple, Bots que decifram e respondem a uma complexidade relevante de questões.  
O assistente virtual, a ser proposto  e apresentado por meio de telas no 

Capítulo 7, tem por objetivo inovar o atendimento de agendamento, disponibilizando 

opções ao serviço de informações do CER III, endereço com  link do mapa de 
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localização, tipos e solicitação de transportes, confirmação de consultas, e 

promovendo, assim, alternativas para que os serviços prestados pelo CER III 

tornem-se mais eficientes e inclusivos.  

Após esta análise e discussão quanto à realidade do CER III e o contexto de 

possibilidades tecnológicas para viabilizar melhor comunicação para o transporte de 

usuários, sugere-se um modelo de Chatbot, pensando na racionalidade de custos e 

aproveitando a estrutura existente. Atualmente o CER III, Lorena-SP possui somente 

um número de celular como única opção de comunicação entre a gestão e os 

pacientes 
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7  PROPOSTA DE CHATBOT  “VENCER” 

 

O “VENCER“ é a proposta do assistente Virtual que visa oferecer 

atendimento imediato aos pacientes que necessitam de Transporte Sanitário Eletivo 

para chegar ao Centro Especializado - CER III. Sobretudo, para possibilitar a 

reflexão sobre os potenciais de uso da ferramenta Chatbot, seja substituindo ou 

complementando os canais e serviços de informação e comunicação. 

Contatou-se que é possível desenvolver um chatbot para o atendimento dos 

usuários provenientes do SUS, utilizando-se de ferramentas simples e intuitivas. A 

implementação do chatbot poderá impactar positivamente na ampliação no 

atendimento de gestão do transporte destinado as pessoas com deficiencia física, 

mental, auditiva e mobilidade reduzida.  

Atualmente o CER III possui somente um número de contato para atender os 

usuários em conjunto com o aplicativo Whatsapp, conforme apresentado nas 

Figuras 23 a e b: 

 

Figuras 22: a e b Tela de contato do Whatsapp do CER III 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Na proposta do Chatbot o usuário poderá interagir com as perguntas sobre 

os serviços e agendamentos, enquanto o bot irá conduzir a conversa e selecionar as 

opções que atendam às necessidades do paciente, conforme demontrado nas telas 

sequenciais das figuras 24 à 29. O aplicativo poderá orientar e apresentar em 

sequência, a simulação das telas apresentadas ao gestor do CER III como sugestão 

de Chatbot.  
 

Tela inicial (Figura 24): É a partir da visualização dessa tela que as outras serão 

achadas pelo usuário; sequencialmente orientando o usuário sobre o que pode fazer 

e sugestões de primeira tarefa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autora (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Olá, este é o WhatsApp do Centro 
Especializado em Reabilitação - CER III 
do Município de Lorena. 
Para ajudar você, pedimos que nos 
informe o nome do paciente e o número 
do prontuário CER III. 
Navegue pelas opções usando os 
números e tire suas dúvidas.  
 
O que você gostaria de saber sobre o 
CER III? 
 

1 - Conheça o CER III   
 

2 – Localização  
 

3 - Tipos de Transporte  
 

4 - Solicitação de Transporte   
 

5 - Sugestões    
 
Escolha um número acima, exemplo, 
digite: 1 

Figura 24: Tela Inicial - Introdução e apresentação 
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Tela 1 (Figura 25): Nessa tela é possível visualizar os dados sobre o CER III, 

importantes orientações ao usuário sobre o local, horário de funcionamento e regras 

internas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 
 
 
 
 

1- Conheça o CER III -Lorena   
 

O Centro Especializado em Reabilitação é 
um ponto de atenção ambulatorial 
especializado em reabilitação, que realiza 
diagnóstico, tratamento, concessão, 
adaptação e manutenção de tecnologia 
assistiva, constituindo-se em referência para 
a rede de atenção à saúde da pessoa com 
deficiência e mobilidade reduzida. 
A Secretária de Saúde de Lorena é a 
responsável pelo local. Atendendo 3 
modalidades: Física, Auditiva e Visual. 
 

O CER não fornece alimentação para o 
paciente ou acompanhante, portanto os 
pacientes devem trazer sua alimentação. 
 
É obrigatório chegar para os atendimentos 
com 15 minutos de antecedência, nos dias e 
horários marcados. 
 

Guardar na recepção objetos de uso pessoal 
ou quaisquer recursos utilizados durante o 
tratamento (órteses, próteses, andadores, 
muletas, bengalas, cadeiras de rodas ou 
outros). 
 

O paciente deverá utilizar trajes que 
permitam a realização dos exercícios 
propostos. 
 

Figura 23: Tela 1 - Conheça o CER III 
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Tela 2 (Figura 26): Na tela a seguir é visualizado o endereço e a localização exata 
do CER III, permitindo que o usuário possa visulizar o mapa por meio link do Google 
Maps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 

 

  

 
2 – Localização: Rua Marcolino Aprigio 
de Araujo, S/N - Parque das Rodovias, 
Lorena - SP, 12606-452. 
 

Acesse o mapa de localização no link abaixo: 
 
https://www.google.com/maps/place/Centro+E
specializado+em+Reabilita%C3%A7%C3%A3
o+-+CERIII/@-22.7292799,-
45.0803485,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x825
5b722f8aca128!8m2!3d-22.7292799!4d-
45.0803485 

 

 
 
 

Figura 24: Tela 2 - Localização 
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 Tela 3 (Figura 27): Apresentação aos usuários e uma breve explicação dos tipos de 
transportes disponibilizados pelo CER III, rotas e horários, ainda no final da tela a 
indicação do item  4 , referente a solicitação do transporte de Van Adaptda. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 
 

3 – Tipos de Transporte           
 

Os veículos são adaptados com 
plataforma elevatória veicular para 
possibilitar o embarque e desembarque 
de usuários com deficiência, como 
cadeirantes ou com dificuldades de 
locomoção.  
 

Micro-ônibus  

Destinado aos pacientes que realizam 
consultas com fonoaudiólogos nas 
Unidades Básicas da Vila Nunes, Bairro 
da Cruz, Cidade Industrial e CECAP e 
para os pacientes que realizam 
fisioterapia na Unidade Básica da Vila 
Nunes.  
Rota: saídas diárias das UBS X CER III 
 

Manhã: ida 7h30 volta 11h30 
Tarde: ida 13h30 volta 16h00 
 

Van 
 

Destinados somente aos pacientes com 
um grau maior de deficiência, busca e 
leva os pacientes em suas casas, 
acomoda cinco cadeiras de rodas no 
veículo, necessário agendamento no 
acolhimento no CER III, ou pelo Chatbot 
Item 4: Solicitação de Transporte para 
Van Adaptada.  
( 

Figura 25: Tela 3 – Tipos de Transporte 
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Tela 4 (Figura 28):  A tela a seguir apresenta informações de como o usuário com 
maior grau de deficiência deverá solicitar o seu Transporte, veículo Van adaptada. 

                                  
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 
 

  
 
 
  

Figura 26: Tela 4 - Solicitação de Transporte para Van Adaptada 

 
4 - Solicitação de Transporte    

Van: Os usuários são atendidos com 
agendamento diferenciado e programado. 
O transporte destinado somente para os 
pacientes com um grau maior de 
deficiência. Sistema busca e leva os 
pacientes em suas casas, conforme 
disponibilidade do veículo. Total de 5 
cadeiras. 
Realizar o agendamento prévio com 3 
dias de antecedencia com os seguintes 
dados: 
 

 Data da consulta 
 Nome 
 Endereço e ponto de referência 
 Cartão SUS e Número do CER 
 Deseja acompanhante: S/N 
 Tel. para devido retorno de 

confirmação do transporte. 
 

Atenção: Ao embarcar no dia, favor 
apresentar ao motorista o Cartão de 
encaminhamento do agendamento da 
consulta proviniente UBS. 
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Tela 5 (Figura 29): Está última tela, fechando os itens da proposta do Chatbot 
apresenta um espaço para o usuário digitar suas sugestões, elogios ou criticar o 
serviço disponibilidado pela Equipe CER III. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
      

 

7.1  Riscos e benefícios do chatbot 

 

A proposta de ideia em geral não apresenta riscos ao envolvidos no CER III, 

e aos servidores e funcionários do SUS, pois, considera-se que a necessidade do 

transporte sanitário eletivo ser exigência legal, cujo funcionamento passa por 

meticulosas normas técnicas de segurança para seu efetivo uso pelos pacientes 

 
5 - Sugestões    
 
Ajude-nos a cuidar de você da melhor 

maneira possível.  

Suas sugestões e reclamações serão 

analisadas com todo carinho e rigor da 

equipe CER III. 

 

Fique atento a todos os procedimentos 

aos quais será submetido e ouça com 

atenção as orientações dos profissionais 

que lhe atenderem. 

 

Nosso muito obrigada! 

 

Figura 27: Tela 5 - Sugestões 
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com necessidades básicas especiais. Conforme  apresentado os benefícios do uso 

de um Chatbot.  

A partir deste pressuposto, a ideia do presente estudo de caso pode ser 

implantada no CER III e em outras instituições da mesma natureza, observadas as 

necessárias adaptações contextuais de cada realidade: 

 

 O chatbot a ser desenvolvido deve ser capaz de interagir com o 

usuário e responder seus questionamentos; 

 Integração com banco de dados do CER III, para consulta da base de 

dados de pacientes; 

 Divulgar o número do Whatsapp no Centro Espcializado e Reabilitação 

e demais canais de comunicação oficial da Prefeitura de Lorena; 

 Treinamento a equipe responsável pelo Chatbot; 

 Adquirir mais veículos para o transporte dos usuários SUS/CERIII 

 Racionalizar o transporte conforme a demanda de usuários; 

 Melhorar atenção e assistência aos usuários, uma vez que o 

atendimento automatizado é mais ágil, permitindo que o tempo dos 

funcionários seja direcionado a um melhor acompanhamento dos 

usuários; 

 

Desta forma, o projeto não oferece riscos, somente benefícios. Haja vista que, 

a essência do projeto está na construção e nas adaptações. Para se ter uma melhor 

visualização do processo de solicitação de transporte por meio da proposta do 

Chatboot,  segue fluxograma para melhor visualização na Figura 30. 
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Figura 30: Fluxograma de solicitação para transporte ao CER III com ferramenta Chatbot 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que esse estudo de caso seja apenas um primeiro passo para a 

implementação de chatbots na Secretaria Municipal de Lorena e que o cidadão 

possa ser beneficiado pelo uso dessa ferramenta, obtendo as informações e 

serviços que deseja de forma ágil e eficiente. O objetivo principal deste estudo de 

caso foi à busca de solução a um problema identificado in loco, advindo da 

convivência com trâmites afeitos ao processo de logística no embarque e destino de 

pacientes com necessidades básicas especiais do CER III – Lorena, SP.  

Identificou-se que o CER III oferece condições de acesso à população de 

Lorena, especialmente aquela que reside em núcleos populacionais mais distantes 

do local onde funcionam os serviços de reabilitação. Partindo de análise detalhada 

do entendimento existente quanto às necessidades dos cidadãos, buscou-se a 

inovação do mesmo com a aplicabilidade das tecnologias da informação, design 

social e inteligência artificial, visando à melhoria da comunicação e na logística para 

racionalizar a acessibilidade do Transporte Sanitário Eletivo.  

Identificados os prementes problemas observados quanto ao acesso ao 

CER III e ciente de sua localização distante do centro urbano, buscou-se identificar 

os pontos de embarque dos pacientes e como se dava o acesso à informação de 

trajeto e horário do Transporte Sanitário Eletivo.  

A pesquisa e observação dos espaços que integram as atividades CER III 

trouxeram à tona reclamações dos usuários e as falhas do sistema. Verificou-se que 

o atendimento aos pacientes do CER III também é feito por pelo SUS e pelo 

programa Viver Sem Limite. Objetivou-se a definição de rotas do Transporte 

Sanitário Eletivo, estudando o fluxo de usuários referenciados e definição da 

sequência do embarque e desembarque dos usuários. Identificou-se as vias de 

transporte disponibilizadas para o acesso ao CER III.  

Ficou patente que o município de Lorena, no que tange à Secretaria de 

Saúde e à equipe de gestão do CER III, o reconhecimento da importância da 

inovação do sistema de Transporte Sanitário Eletivo, cujo resultado contribuirá com 

atendimento eficiente aos usuários com necessidades básicas especiais físicas, 

visuais, auditivas e de mobilidade reduzida, bem como garantir o acesso ao 
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Transporte Sanitário Eletivo adequado para eficácia dos tratamentos de cada 

usuário que necessite do CER III.    

Até então, os pacientes só conseguiam transporte para o CER III, a partir do 

acolhimento, realizado no local, ou seja, quando o paciente é encaminhado por meio 

da UBS ao CER III.  

A partir das mudanças sugeridas – conceitos do Milk Run, Design Social, 

Design Centrado no Usuário e Chatbot, possivelmente implantadas por meio da 

construção de um meio de interação e otimização do atendimento, tornar-se-ia mais 

eficiente, garantindo que mais consultas sejam agendadas, e que os funcionários 

que recepcionam os pacientes no CER III possam destinar o tempo a atender, 

presencialmente e coletar mais dados, enquanto o atendimento digitalizado reúne as 

informações necessárias para que o transporte aconteça da melhor maneira, e 

promova a locomoção de qualidade e o acesso ao CER III e aos tratamentos. 

O sistema de Transporte Sanitário Eletivo otimizado pelo Chatbot, de forma 

gratuita, assegura o acesso do paciente ao procedimento de saúde agendado, 

reduzindo o índice de ausências, evitando faltas aos exames, tratamentos ou às 

consultas. Isto proporciona conforto e segurança, visto que os veículos utilizados no 

Transporte Sanitário Eletivo em saúde são totalmente adaptados para este fim. 

É relevante pontuar, a título de informação necessária a qualquer pesquisa, 

que, quando a abordagem dos conceitos que envolvem o Transporte Sanitário 

Eletivo, como processo de observação, reflexões a respeito do funcionamento, para 

se pontuar a busca de soluções aos problemas apontados neste citado capítulo 

sobre, advieram às implicações da pandemia do Sars-Cov 2, conhecido como Covid 

19, ou Corona Vírus – parte do estudo de caso teve que sofrer adaptações, sem que 

houvesse perda quanto à resposta do problema da pesquisa, seu Objetivo Geral e 

Objetivos Específicos. O CER III, Lorena-SP, foi fechado a partir de março e com 

previsão de abertura para o mês de outubro do ano em curso do estudo. O 

Transporte Sanitário Eletivo sem previsão de funcionamento.  

A retomada das atividades obedeceu ao Decreto Estadual (Decreto 64.881, 

22/03/20 – alterações e normas correlatas), oportunizando a pesquisadora dar 

continuidade ao estudo de caso, na medida das possibilidades. Desta forma, em 

contado com a gestão do CER III, após a sua reabertura, os gestores e 

programadores da Tecnologia da Informaçãp considerarão a possibilidade de 
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implantação das sugestões que pontuam este estudo de caso, para o 

aprimoramento quanto à logística do Transporte Sanitário Eletivo, observadas a 

lógica do Milk-Run com o auxílio do Chatbot, atendendo aos objetivos propostos 

quanto à eficiência no transporte e eficácia no tratamento às pessoas em suas 

necessidades. 
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