
MANUAL 
TELEMEDICINA

para beneficiários



Saiba como realizar suas consultas online

Pensando na segurança e na saúde dos clientes, o CCG | GNDI implementou a Telemedicina 
para beneficiários de todos os planos de saúde, exceto Odonto.

A Telemedicina possibilita o contato do beneficiário com nossa equipe médica, sem precisar 
sair de casa. O atendimento é realizado através de videochamada.

Confira, a seguir, como marcar e realizar sua consulta via site.



Marcando 
sua consulta



Marcar consulta

1. Acesse o site 
www.ccgsaude.com.br.

2. Vá até a barra de menu 
“Fazer login” e no 
submenu “Para você”,
clique em acessar. 

http://www.ccgsaude.com.br/


3. Na página do cliente, 
vá até o serviço 
“Acesso a área 
logada” e clique em 
“Fazer Login”.

Marcar consulta



Marcar consulta

4. Na página de acesso ao Portal do Cliente você deverá 
inserir Login e Senha. Seu login é o código do cartão. 
A senha padrão é a data de nascimento, com 8 dígitos                                                     
e somente números. 
Ex: 30081986.  
Insira os dados e clique no botão “Entrar”.

*Recomendamos que você faça a troca 
da sua senha logo no primeiro acesso.



Marcar consulta

5. Na pagina inicial do portal vá no menu “Consultas Médicas” e submenu: “Agendar Consulta”

6. Na aba “Agendamento de Consultas”, 
selecione o nome do beneficiário 
(paciente) que deseja marcar 
atendimento:

JOSÉ DE SOUZA



7. Na janela “Busca avançada” na 
opção “Local de atendimento” 
selecione “Telemedicina” e as 
opções obrigatórias abaixo. Após, 
clique no botão “Buscar Agendas”

Marcar consulta Telemedicina



8. Na janela agendamento, escolha o 
médico e clique em “Ver agenda”. 

9. Após selecione a data e horário 
desejados, então confirme seu 
agendamento inserindo fone e e-mail.

*Por enquanto os agendamentos para a 
Telemedicina serão feitos apenas pela web. 

Marcar consulta

JOSÉ DE SOUZA

Dra SILVIA PODESTÁ LUZ

Dra MARLENE CHAVES

Dr PAULO ZANINI CRUZ

Dra Antônia Marconatto Brum



10. Pronto! Uma mensagem irá para seu e-mail, com os dados da consulta.

Confirmação de Agendamento

Olá José de Souza!

Dra Marlene Chaves



IMPORTANTE

• Caso não receba o link da consulta em seu e-mail, entre no site 
telemedicina.ccgrs.com.br, faça seu login e clique em fazer consulta. 

• Se, mesmo assim, não localizar o link da consulta, entre em contato com nossa 
Central de Marcação, no telefone: 2312.1505

• Caso tenha exames, documentos ou laudos para mostrar ao médico, 
programe-se e acesse o link com antecedência e com documentos em mãos.

• ATENÇÃO: Caso precise renovar receitas controladas azul ou amarela, é 
necessário que faça a consulta presencial. A Telemedicina não emite 
receitas controladas.

• Esteja atento: o tempo de tolerância de atraso é de 5min.



Realizando 
sua consulta



Consultar

1. No dia da consulta, você receberá novo e-mail, 30min antes, com o link da Consulta.

Olá José de Souza

JOSÉ DE SOUZADra Marlene Chaves



2. Ao clicar no link, você será direcionado ao site do Dr. Tis e deverá confirmar o atendimento.

Consultar

CHAVES

MARLENE

Olá, José de Souza! Olá, José de 
Souza



Consultar

3. Ao clicar em confirmar 
atendimento, você será 
direcionado a uma Sala 
de espera, onde 
aguardará o médico 
entrar.



4. Assim que o médico entrar, essa tela aparecerá e você já estará em consulta.

Consultar

Marlene Chaves



Marlene Chaves

5. Há dois botões 
para interação 
com o médico: 
Chat e Anexo.

a) Chat – caso queira 
escrever para o 
médico durante a 
consulta.

b) Anexo – Caso 
queira enviar ao 
médico alguma 
foto ou texto, 
pode anexar por 
esse botão.

Consultar

a)

b)
José de Souza



Marlene Chaves

Consultar

6. Quando a 
consulta acabar, 
clique em 
encerrar 
atendimento. 

A sua receita 
será enviada 
para o e-mail 
cadastrado.




