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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada baseada nas pesquisas realizadas com a comunidade
escolar e do Bairro Imigrante, a turma escolheu o tema a tecnologia a favor da saúde, o
problema investigado foi como agilizar a marcação de consulta no posto de saúde no
município de Nova Hartz? Algumas hipóteses foram trazidas pelos alunos após diálogos
em sala de aula, que deveria ser utilizada a internet para agilizar esse processo, pedir
ajuda do governo. O objetivo da pesquisa é que a distância deixe de ser um problema
para o atendimento de pacientes, trazendo agilidade e eficiência ao trabalho nas
instituições de saúde .Em tempos modernos, a tecnologia está inserida no dia a dia de
boa parte população mundial e sendo utilizada de maneira adequada pode minimizar
muitas problemas, gerando oportunidades e facilidades. A pesquisa realizada foi
quantitativa. A metodologia utilizada foi através de pesquisas com a comunidade escolar
e do bairro, palestras com o secretário de saúde, pesquisas na internet, jornais e diálogos
em sala de aula. Os dados coletados foram analisados através de gráficos, observações
e registros. A turma percebeu que a maioria dos entrevistados preferem o uso da internet
para auxiliar na marcação de consultas, sendo assim a turma pensou em criar um
aplicativo na internet que pudesse auxiliar nesse processo, foi chamado o técnico de
informática para ajudar os alunos na criação do aplicativo, foi assim que surgiu o tema
do trabalho, Marca ai! Que foi o nome do aplicativo. Concluímos com este trabalho que
a utilização da tecnologia nos dias atuais é a melhor forma para agilizar na marcação de
consultas, mas também percebemos que existem muitas barreiras para que isso possa
ser colocado em prática. O aplicativo foi criado e apresentado para o secretário de saúde
mostrando a facilidade e agilidade que seria se o mesmo fosse aplicado .

