
Tutorial de Navegação
Telemedicina



Agora você pode fazer suas 
consultas sem sair de casa, 
por chamada de vídeo. 
Estamos vivendo um fato inédito: o isolamento 
social. Mas fique tranquilo! 
O nosso trabalho continua. Conte com a gente 
para agendar e realizar suas consultas. 

veja o passo a passo 
e boa consulta. Siga esse tutorial,



Primeiro 
acesso?
Cadastre uma senha.

Passo 1: Clique em "Começar".

Passo 2: Insira o seu CPF.

Passo 3: Insira o seu Telefone.

Passo 4: Criar Senha 8 dígitos.
 
Passo 5: Marque o "Aceite dos Termos".



Clique em quero 
consultar um 
médico. 
Na tela inicial do site, clique em quero 
consultar um médico, para iniciar o seu 
cadastro.



Preencha
seus dados.
Informe plano de saúde, 
nome completo, CPF e data 
de nascimento.



Informe seus 
sintomas.
O mais importante pra gente é saber o que 
você tem. Por isso, diga o que você está 
sentindo pra começar a nossa triagem. 



Conte seu 
histórico médico.
Seu histórico de doenças diz muito sobre os 
cuidados que precisamos tomar. Pense 
muito bem antes de responder.



Aguarde na sala 
de espera virtual.
Agora que você já preencheu tudo 
corretamente, clique em “Entendi” e 
aguarde na sala de espera virtual. Além 
disso, vamos enviar um SMS um pouco 
antes do seu atendimento.  



Pronto. Agora 
você tem duas 
opções: 

Esperar na sala virtual para ser atendido.
(Sua posição na fila vai aparecer em nossa tela)

Sair da sala e clicar no link do SMS quando 
estiver na hora da consulta. 
(Não precisa ficar esperando na sala. Nós iremos 
enviar um SMS para o seu celular um pouco 
antes da sua consulta.)
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Atenção! 
Desbloqueie a 
câmera e o 
microfone do celular. 
Não esqueça: é muito importante liberar a 
câmera e o microfone do seu celular para 
ser atendido. É através deles que você vai 
conversar com seu médico.  



Como liberar a 
câmera do seu 
dispositivo?
Navegador Safari

Caso sua câmera e microfone não 
funcionem automaticamente, siga as 
seguintes instruções:

Passo 1: Clique em AA na barra de procura. 
A seguir, clique em "Ajustes do Site".

Passo 2: Clique em Câmera e a depois em 
"Permitir". Pronto, já estará habilitado.

Passo 3: Atualize a página do seu 
navegador. Pronto, estará habilitado. 



Como liberar a 
câmera do seu 
dispositivo?
Navegador Chrome

Caso sua câmera e microfone não 
funcionem automaticamente, siga as 
seguintes instruções:

Passo 1: Clique nos três pontos da barra de 
procura. A seguir, clique em "Configurações".

Passo 2: Clique em "Configurações do Site".

Passo 3: Clique em "Câmera" e "Microfone"

Passo 4: Atualize a página do seu 
navegador. Pronto, estará habilitado.




