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Este manual apresenta a utilização do sistema de 
Telemedicina, no qual são realizados os atendimentos 
do procedimento 1w0101063-Teleconsulta, 
envolvendo o médico juntamente com o beneficiário.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
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1. ATIVAÇÃO DE CADASTRO1. ATIVAÇÃO DE CADASTRO

Ao ser incluído na plataforma, você receberá automaticamente 

em seu e-mail as informações para ativação de cadastro, ou seja, 

a criação de uma senha para acesso ao Telemedicina. O título do 

e-mail é “Telemedicina - Ativação de cadastro”.

Atenção! O link de ativação tem validade de 24 horas a partir 

do recebimento do e-mail.
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Ao clicar no link informado no e-mail, você será redirecionado 

para a tela de cadastramento da senha.

1. Digite uma senha de sua preferência que contenha letras e 

números.

2. Clique em Ativar.

1

2

1. ATIVAÇÃO DE CADASTRO1. ATIVAÇÃO DE CADASTRO
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No dia em que for agendada uma teleconsulta você receberá 

em seu e-mail uma confirmação informando as instruções de 

acesso, dia e horário agendado.

2. E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO 
DE AGENDAMENTO
2. E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO 
DE AGENDAMENTO
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1. Após ativação do cadastro (criação da senha), acesse a ferra-

menta pelo link: http://www.teleatendimento.net.br/Telemedi-

cina/

2. No campo Login digite seu e-mail.

3. No campo Senha digite a senha escolhida no momento da 

ativação do cadastro. Caso não se lembre, clique em “Esqueci 

minha senha.”

4. Marque a checkbox “Não sou um robô” e clique no botão 

“Entrar”.

3. ACESSO À PLATAFORMA3. ACESSO À PLATAFORMA

2
3
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1.  Logo após efetuar login, clique em “Minha Área” e depois 

em “Meus Agendamentos”.

Serão exibidas informações dos atendimentos agendados para 

o médico logado, bem como o dia, hora e informações pessoais 

do beneficiário que será atendido. Também é exibida a situação 

do atendimento:  Não iniciado, Em Andamento, Finalizado ou 

Cancelado.

4. TELA INICIAL4. TELA INICIAL

1 2
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Faltando poucos minutos para o horário agendado da Telecon-
sulta, você receberá em seu e-mail um lembrete informando os 
dados do agendamento, dados do beneficiário e instruções para 
acesso.

5. E-MAIL DE LEMBRETE 
DE TELECONSULTA
5. E-MAIL DE LEMBRETE 
DE TELECONSULTA
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Atenção! É muito importante atender o beneficiário no horário 
agendado, ou, se necessário, inserir o tempo de atraso, bem como 
remarcar o atendimento, pois assim os outros horários também 
serão atualizados. 

1. Para iniciar um atendimento, clique em “Iniciar Atendimen-
to”.

2. Clique em Prosseguir.

6. REALIZANDO UM 
ATENDIMENTO
6. REALIZANDO UM 
ATENDIMENTO
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Em seguida, o navegador abrirá uma caixa de alerta informando 
que o atendimento é gravado (conforme descrito no Manual de 
orientações aos Cooperados). A gravação é armazenada na nu-
vem da plataforma seguindo as normas de segurança da infor-
mação.

3. Clique no botão “Prosseguir.”

4. Após essa etapa, o navegador do aparelho (seja celular, com-
putador ou notebook) poderá pedir permissão para utilização da 
câmera ou webcam. Caso apareça o pop-up, clique em  “Permi-
tir.”

6. REALIZANDO UM 
ATENDIMENTO
6. REALIZANDO UM 
ATENDIMENTO
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Atenção! Caso o atendimento seja feito pelo celular e você já 
tenha feito bloqueio do aplicativo para a utilização da câmera no 
navegador, será necessário alterar as permissões nas configura-
ções do aparelho celular.
Ao clicar em Prosseguir ou Permitir, você entrará automatica-
mente na sala de atendimento.

6. REALIZANDO UM 
ATENDIMENTO
6. REALIZANDO UM 
ATENDIMENTO
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Há seis ícones interativos na tela de atendimento. São eles:

 Botão utilizado para ligar/desligar a imagem exibida do   
médico na câmera.

 Botão utilizado parar ligar/desligar o som de áudio do   
médico no atendimento.

 Botão utilizado para enviar mensagens no “Chat” do   
atendimento.

7. ÍCONES INTERATIVOS7. ÍCONES INTERATIVOS
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 Botão utilizado para enviar anexos (Fotos/Documentos/
Receituário/Atestado).

 Botão utilizado para inverter a câmera (Exclusivo  atendi-
mento pelo celular).

 Botão para finalização do atendimento. Ao término do  
atendimento é muito importante finalizar o  mesmo, senão a    
consulta irá continuar com o status “Em  Andamento”.

7. ÍCONES INTERATIVOS7. ÍCONES INTERATIVOS



1515

5. Ao finalizar o atendimento, você deverá clicar no ícone ver-
melho para desligar a chamada e clicar em SIM na mensagem de 
confirmação de saída do atendimento.

8. FINALIZANDO O 
ATENDIMENTO
8. FINALIZANDO O 
ATENDIMENTO
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Uberlândia

Para qualquer dúvida refe-
rente ao processo, entre em 
contato com o setor de Rela-
cionamento com o Coopera-
do pelos telefones abaixo, ou 
fale pelo WhatsApp com sua 
consultora.

(34) 3239-6916
(34) 3239-6966
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