
Especialidades atendidas
Psiquiatria, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, 

Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Urologia Psiquiatria e Clínica Médica

08:00 – 20:00

08:00 – 17:00

08:00 – 15:00



Paciente fará contato, por ligação ou WhatsApp, através dos números (61) 98520-1234 e (61) 
3242-4798, solicitará o agendamento, a central enviará as mensagens por WhatsApp para o (a) 
beneficiário (a) requerendo documentos pessoais (RG, endereço, CPF, carteirinha do 
convênio...), enviaremos o termo referente a consulta para assinatura do beneficiário, assinado 
o documento o paciente o encaminhará por mensagem. O atendimento só é realizado após 
toda a verificação de documentos e envio do termo assinado para SALUTÁ.

No dia do atendimento o atendente entrará em contato no horário 
firmado com o paciente por telefone, fará uma nova verificação de 
dados e, estando tudo “Ok”, passa ao médico especialista para 
realização da consulta via Telemedicina. 

Realizada a consulta será realizado o envio das receitas e documentos 
de forma digital para os pacientes. Caso seja necessário o envio de 
documento original, algo físico ou receitas que não podem ser emitidas 
de forma digital de acordo com o CFM(B, B2, A ...), faremos o envio por 
correios com destino a localidade de preferência do paciente.

CENTRAL DE 
AGENDAMENTOS

PROTOCOLO DE 
CONSULTA

ENVIO DE 
DOCUMENTOS



PACIENTE SERPRO É 

• Prioridade de agendamento
Os pacientes SERPRO TELEMEDICINA NACIONAL terão atendimento VIP e 
DIFERENCIADO, além de usufruírem de agendamento prioritário no prazo de 
24h para a realização das consultas nas especialidades de contrato 
(ANGIOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, UROLOGIA, 
PSIQUIATRIA e CLINICA MÉDICA).

• Acompanhamento diferenciado
A fim de implementar o projeto com qualidade e eficácia, deixaremos um 
coordenador na central telefônica para acompanhar todo este processo. O 
próprio coordenador ficará responsável pelo agendamento, acompanhamento 
da consulta até o recebimento dos documentos e receitas deixados pelo médico.


