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INTRODUÇÃO
No contexto da pandemia de Covid-19, a alta
probabilidade de contágio impulsionou estratégias de
tecnologias digitais na área da saúde visando a
assistência médica segura, diminuição do fluxo de
pacientes nas instituições, além de possibilitar triagens e
direcionamentos de forma rápida e eficaz de pacientes
sintomáticos. Como componentes integrais da qualidade
do cuidado, a experiência e a satisfação do paciente são
imprescindíveis no processo de melhoria contínua, e
diante das inovações e implementações tecnológicas na
área da saúde, passam a ser ferramentas de extrema
importância na avaliação do serviço prestado.

OBJETIVO

RESULTADOS
Participaram do estudo 15 pacientes, 60% do sexo
feminino e média de idade de 47 anos. Em relação à
comunicação com a equipe de enfermagem através do
robô, os pacientes relataram que a comunicação foi
clara, objetiva, segura, não trouxe prejuízos à triagem
inicial e se sentiram confortáveis com o atendimento
realizado. Além disso, relataram que a utilização do robô
como medida de segurança para evitar a contaminação
por COVID-19 foi excelente.
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Figura 1: Resultado NPS

Todavia, pós pandemia, afirmaram que a utilização do
robô não será necessária, pois consideram que o
atendimento com contato físico é melhor,
principalmente quando envolve pacientes idosos.

Com o objetivo de avaliar a experiência e a satisfação do
paciente, propôs o presente estudo piloto.

MÉTODO
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Figura 2: Questão 6 do questionáio

CONCLUSÃO
Conclui-se que a experiência e satisfação do paciente
estão atreladas ao atendimento individualizado e
humanizado mesmo com a utilização de tecnologias.
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