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SMS’s garantem uma conexão imediata entre prestadores de  
cuidados de saúde e pacientes.  
 
O sector de saúde dependente bastante da comunicação entre o  
provedor de serviços clínicos e o pacientes, e quando ela precisa ser 
imediata, mensagens de texto tem provado ser uma ferramenta extremamente 
valiosa.  
 
Por exemplo: A Clínica pode em tempo real manter a comunicação com seus 
pacientes enviando lembres sobre marcações de consulta, conselhos sobre 
como cuidar melhor da sua saúde e evitar doenças e aconselhar sobre a 
medicação a seguir. Desta forma a uma garantia de fortalecimento na relação 
entre a Clinica e o paciente. 
 

Lembretes de compromisso podem ser configurados e programados para 
lembrar os pacientes de seus compromissos. Avisos podem ser enviados 
lembrando seus pacientes de datas para vacinação ou quando as mesmas 
estarão disponíveis.  
Usando o serviço SMSillico da LogicMind a Clínica estará dentro dos 
regulamentos de privacidade HIPAA para se comunicar com os pacientes, o 
que permite o provedor manter uma linha pessoal de comunicação entre 
médico-paciente.  
 
Uma vez a base de dados preenchida com os contactos de seus pacientes, 
mensagens personalizadas podem ser usadas para agendar compromissos, 
lembretes de expiração de medicação e outras necessidades de comunicação 
pessoal. Além disso, você agora pode enviar mensagens para todos os seus 
pacientes de uma vez usando o texto de explosões. Estas podem ser dicas de 
saúde, descontos, lembrete da disponibilidade do médico, promoção em 
serviços (os 10 primeiros pacientes que apresentarem a recepção da SMS 
recebem 5% desconto) ou outra informação que você acha que vale uma 
mensagem.  
 
O sector de saúde está apenas começando a explorar as possibilidades 
disponíveis através de comunicações via SMS. A LogicMind o convida a fazer 
parte dos primeiros a tirar maior proveito deste serviço e a desenvolver 
soluções criativas e originais de usufruir das aplicações móveis a custos 
reduzidos. 
 


