
TANGARÁ E REGIÃO

Pesquisas mostram 
que a criação da inter-
net favoreceu bastante 
o acesso a informa-
ção. A internet hoje é 
usada como fonte de 
pesquisa para os mais 
diversos tipos de tra-
balhos, do escolar ao 
acadêmico, para en-
tretenimento e tam-
bém como um meio de 
acessar profissionais e 
serviços.

Buscando ser faci-
litador nessa busca 
de profissionais, es-
pecificamente na área 
da saúde, um site tem 
chamado bastante a 
atenção nos últimos 
dias. A plataforma 
Busca Fácil Saúde 
[www.buscafacilsau-
de.com.br] é um com-
pleto guia de saúde de 
Tangará da Serra e re-
gião. 

Por meio de uma 
busca simples, com 
palavras-chaves, nome 
de especialidades, 
doença ou mesmo pelo 
nome do profissional, 

é possível encontrar 
no site os principais 
estabelecimentos e 
profissionais de saú-
de, acessando o ban-
co de dados. “O Busca 
Fácil Saúde é um fa-
cilitador para buscar 
estabelecimentos e 
profissionais da saú-
de. O acesso ao guia 
é gratuito”, destaca a 
administradora Magda 
dos Santos Siqueira. 

O filtro do guia é 
prático, através de 
palavras-chaves é di-
recionado para a área 
da busca. Ao aces-
sar o cadastro de um 
profissional ou esta-
belecimento além de 
informações sobre o 
mesmo, ao clicar em 
cima do telefone já 
direciona para efe-
tuar ligação e ainda, a 
maioria dos endereços 
já direciona para o goo-
gle maps. “O contato do 
profissional ou estabele-
cimento estará sempre 
disponível, 24 horas por 
dia, para seus clientes”, 
ressalta, ao destacar ain-
da que o site tem atual-
mente informações de 
seis cidades referencia-

das – Barra do Bugres, 
Campo Novo do Parecis, 
Cuiabá, Nova Olímpia, 
Sapezal e Tangará da 
Serra. 

O Busca Fácil Saú-
de, além do site, tem 
a fanpage onde posta 
constantemente dicas de 
saúde com participação 

de profissionais locais e 
ainda notícias globais do 
setor. “Salientamos, po-
rém, que as informações 
contidas na plataforma 
visam difundir a infor-
mação. Dessa maneira, 
jamais deixe de procu-
rar o profissional para o 
devido esclarecimento, 

mediante consulta ou 
mesmo, se necessário, 
para tratamento, que 
deve ser oferecido por 
prestador de serviço 
conforme necessidade”, 
complementa. 

Caso o profissional 
deseje se cadastrar, 
para também ter suas 

informações no site, 
basta entrar em conta-
to através do próprio 
site, na aba ‘cadastre-
se’ ou mesmo por meio 
de um contato direto 
com a responsável pelo 
e-mail atendimento@
buscafacilsaude.com.
br ou 99632-1671.
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Busca Fácil Saúde - um facilitador 
para encontrar profissionais da saúde

Por meio de uma busca simples é possível encontrar no site os principais estabelecimentos e profissionais de saúde
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