
OS BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA NA SAÚDE 

A tecnologia na saúde vem evoluindo muito nos últimos tempos. Os 

gestores eram os próprios médicos e o uso da tecnologia era mais 

voltada para um negócio tratando o paciente de forma fria e apática.  

Antes a tecnologia estava mais propensa para o desenvolvimento dos 

equipamentos, focada na modernização e evolução, porém, outras 

áreas precisavam também deste uso.  

O profissional do TI era mais utilizado para um suporte do que visto 

como um parceiro.  

Leia abaixo e veja o que tem evoluído com a tecnologia na saúde.  

 

As aliadas da tecnologia na saúde 

Falando ainda em equipamentos, com esta tecnologia avançada, os 

equipamentos se mostram mais eficientes, rápidos e determinantes, 

seja para um diagnóstico ou para procedimentos cirúrgicos.  

Antigamente para se descobrir uma enfermidade, se faziam diversos 

exames agressivos, doídos e invasivos.  

Hoje com a tecnologia avançada, os exames detectam rapidamente o 

problema e sem a necessidade de exames dolorosos como antes.  

Com o desenvolvimento da tecnologia na saúde, o corpo humano 

pode ser visto de forma mais precisa e em 3 dimensões.  

As cirurgias nas regiões dos olhos e cérebro, por exemplo, se 

tornaram mais acessíveis, precisas e com menos complicações graças 

as imagens de melhor definição e com a realidade aumentada. 

 

Os avanços da tecnologia na saúde 

São muitos os recursos inovadores com a tecnologia na saúde. Vários 

profissionais especializados destacaram alguns temas que tiveram 

avanço: 

• Telemedicina 

• Medicamento pessoal 

• Vídeoconferência 

• Gestão hospitalar 

• Prontuário eletrônico 

• Wearabels (dispositivos que têm monitoramento da saúde) 

• Inteligência Artificial 



• Diagnósticos por imagem   

• Softwares para gestão de atendimento entre outros 

 

A melhoria do atendimento com a tecnologia na saúde 

O progresso do sistema de atendimento aliada a tecnologia na saúde, 

da mesma forma vem evoluindo com o tempo. 

O paciente, na procura por um serviço médico, além da estrutura e 

logística do local, busca um atendimento de qualidade e 

personalizado.  

O avanço da tecnologia igualmente atinge o relacionamento e a forma 

de como se atende as pessoas.  

Muitos casos de reclamação acontecem por causa de algumas 

situações como estas:  

• mau atendimento 

• informação errada 

• serviço apático 

• agenda desorganizada 

E sem contar com quantas vezes o paciente não chega até você.  

O telefone está ocupado, a secretária demora para atender ou, se ela 

não está, você deixa na secretária eletrônica e é quase garantido que 

se perca o paciente.  

Você, que é profissional da saúde, já sabe quantas vezes isso já 

aconteceu. 

O paciente procura um atendimento personalizado. Hoje ele sabe que 

não é só “mais um” na agenda. Ele é exigente, crítico e questionador. 

 

O atendimento humanizado da tecnologia na saúde 

Um diferencial para o profissional é usar a tecnologia a seu favor.  

O atendimento humanizado agrega valor para sua marca.  

Tratar da saúde não significa apenas o momento da consulta em si, 

mas no agendamento e teleatendimento.  

E uma das formas de tratar bem desde o começo seu paciente é com 

um atendimento profissional e humanizado.  

Atualmente as secretárias online estão sendo muito procuradas no 

mercado.  



Este serviço traz um atendimento caloroso, empático, com 

informações precisas sobre valor da consulta, tempo de atendimento, 

remarcação entre outras.  

O paciente terá confiança, tranquilidade e, sem nenhuma dúvida, 

indicará você para outras pessoas.  

Sem falar de que ter uma secretária online gera menos custos para 

seu consultório. 

 

Quer descobrir mais? 

Levando em consideração todos esses aspectos da tecnologia na 

saúde, a (nossa empresa) tem no mercado o melhor serviço de 

secretária online.  

Além deste atendimento humanizado e profissional que é muito 

importante, terá como bônus uma agenda online para otimizar seu 

tempo e ter mais liberdade para fazer suas outras tarefas.  

Conheça os outros serviços da (nossa empresa) como a locação de 

consultórios com o melhor custo benefício de acordo com sua 

especialidade na região escolhida.  

 


