
PASSO A PASSO PARA 
REALIZAR 

TELECONSULTORIA 



Digite o Endereço. http://www.plataformatelessaude.ufrgs.br 

Aqui o profissional cadastrado 

se identifica através do email, 

CPF ou CNS 

A senha inicial é 123 



Digite o Endereço. http://www.plataformatelessaude.ufrgs.br 

Neste link no caso de esquecer a senha, você pode clicar e informar seu email  

para receber no email um link para alterar a senha. 

Sugerimos que antes de usar este recurso, tente entrar usando o CPF, pois seu 

email poderá ter sido cadastrado errado. 



Digite o Endereço. http://www.plataformatelessaude.ufrgs.br 

OBS: Neste link que oferece o cadastro do profissional para uso da Plataforma  

de Teleconsultoria, seus dados serão enviados para o Núcleo de Telessaúde  

do Rio Grande do Sul para posteriormente eles nos enviarem. Sugerimos que  

entre em contato com o Núcleo Ceará para que seja realizado seu cadastro  

mais rápido. 



No primeiro acesso, após informar seus dados para acessar a Plataforma, será direcionado para  

esta tela onde informa que receberá um email para trocar sua senha. 



Após acessar a Plataforma, a primeira tela mostra a Caixa de Entrada para acompanhar os processos  

Que aguardam uma ação sua. 





Na Caixa de Entrada estão as solicitações que foram criadas e não enviadas, bem como as devolvidas pela 

Telerregulação ou respondidas aguardando avaliação. 



Clique aqui para realizar uma Nova Teleconsultoria 

COMO SOLICITAR NOVA TELECONSULTORIA? 



Aqui é o local onde o profissional solicitante 

irá descrever sua solicitação. 



Após escolher que tipo de serviço (Texto ou Vídeo), aparecerá novos campos caso a solicitação  
seja para um paciente específico. 

OBS: Os dados de identificação do paciente não são Obrigatórios. 



Após escolher que tipo de serviço (Texto ou Vídeo), aparecerá novos campos caso a solicitação  
seja para um paciente específico. 

OBS: Os dados de identificação do paciente não são Obrigatórios. 



COMO INSERIR ANEXOS? 

1º Passo 

Após preencher toda a solicitação, deverá clicar em  
Salvar Rascunho para habilitar os campos dos anexos. 

 
2º Passo 

Clique em Escolher Arquivo para selecionar o  
documento. 
 
3º Passo 
Clique em Adicionar Anexo 
 
•Poderá ser anexado mais de um arquivo. 
 

Depois de preenchida a solicitação e anexado os 

arquivos, clique em Enviar. 



COMO SOLICITAR TELECONSULTORIA POR VÍDEO? 

Quando for solicitada Teleconsultoria 

por vídeo é preciso sugerir 3 opções 

de data e hora. 



CAIXA DE SAÍDA 

Na Caixa de Saída o profissional acompanha aonde está sua solicitação. 

• Se está na Telerregulação aguardando ou se já foi aceita pelo profissional Regulador. 
• Se está aguardando ou se já foi aceita pelo profissional Teleconsultor. 



Na Caixa de Finalizadas estão todas as solicitações que foram respondidas e avaliadas, ou que foi respondida 

e não foi avaliada no prazo de 30 dias após a data da resposta. 



Na agenda informará os dias e horários sugeridos pelo profissional assim como a data e hora agendada pela 

Regulação. 



Depois de recebida e lida a resposta o profissional deverá fazer uma avaliação quanto a satisfação geral 
e se atendeu a dúvida principal. 

 



PARA ACESSAR OS DADOS PESSOAIS. 



Qualquer dúvida entrar em contato com 
o Núcleo de Telessaúde do Ceará: 

Fones: (85) 3219-5873  
Fax: (85) 3101-5265 

Email: telessaude.nuapce@gmail.com 
telessaude.ce@saude.ce.gov.br 


