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Apresentação

Olá, beneficiário(a),

O CCG Saúde | NotreDame Intermédica – GNDI, 
pensando na segurança e na saúde dos clientes, 
implementou a Telemedicina para beneficiários de todos 
os planos de saúde CCG | GNDI, 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.
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Para marcar sua consulta via Telemedicina entre no site www.ccgsaude.com.br.
Vá até a barra de menu “Fazer login” e no submenu “Para você”, clique em 
acessar. 
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Na página do cliente, vá até o serviço “Acesso a área logada” e clique em “Fazer 
Login”.
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Na página de acesso do 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, 
veja o passo a passo no 
Manual do Portal do 
Beneficiário.



Marcar consulta

8

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

Na aba “Agendamento de Consultas”, selecione o beneficiário, no caso de 
dependentes, que você deseja marcar atendimento:
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Na janela busca avançada na opção “Local de atendimento” selecione a opção 
“Telemedicina” e as opções obrigatórias abaixo. Após clique no botão “Buscar 
Agendas”
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Na janela agendamento, 
escolha o médico e clique 
em “Ver agenda”. 

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

Você também pode marcar sua consulta através do Aplicativo CCG Saúde, 
totem de autoatendimento ou pela Central de Marcações , no telefone: 
(51) 2312-1505. 
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Para realizar a sua consulta via Telemedicina entre no site www.ccgsaude.com.br.
Vá até a barra de menu “Fazer login” e no submenu “Para você”, clique em 
acessar. 
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Na página Área do Cliente, vá até as “Telemedicina”, e clique na opção “Acesse”.

Ou acesse diretamente o site https://telemedicina.ccgrs.com.br

https://telemedicina.ccgrs.com.br/
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Na página de acesso da Telemedicina você deverá que inserir Login e Senha.
Seu login é o código do cartão e sua senha é a mesma que você utiliza no Portal 
do Cliente ou Aplicativo CCG Saúde.

Insira os dados e clique no botão “Conectar”.
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Ao abrir o portal, a(s) consulta(s) agendada(s) por telemedicina serão exibidas. 

Selecione a consulta que você deseja e clique no botão “Realizar Consulta”¹.

¹Clique em “Realizar consulta” somente na data e horário agendado, lembre-se que 
você tem tolerância de 10 minutos antes ou depois do horário da consulta. Caso 
você acesse o link fora do horário previsto poderá perder o acesso, pois o link da 
vídeo chamada tem prazo de expiração.
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Após clicar no botão “Realizar Consulta” irá aparecer na tela o “Termo de 
Consentimento e Autorização”. Ao aceitar o termo, você será direcionado para 
a tela de consulta com o médico, então, é necessário habilitar no navegador a 
permissão para câmera e microfone.

Caso você clique em “Aceito” e nada acontecer na página, por favor, verifique 
o primeiro item de ”Possíveis problemas”.
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Após este passo, o Portal abrirá uma nova página² do navegador, onde irá 
ocorrer o atendimento via Telemedicina³:

²Você deve permanecer com a aba da sala de telemedicina aberta até a 
realização da consulta pelo médico.

³Na data e horário da agenda exibidos no Portal do Cliente, com a tolerância 
de 10 minutos. 
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Durante a consulta, você pode enviar exames e outros arquivos importantes 
para o médico dentro da tela de consulta. 
Clique no item de anexo, lado direito da tela, e envie seu arquivo5, podendo 
ser nos formatos: pdf, jpeg, png, etc. 

5Lembre-se de digitalizar ou fotografar os documentos e salvar no seu 
dispositivo antes da consulta.
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Clico no botão “Aceito” do “Termo de Consentimento e Autorização para 
Telemedicina”, e nada acontece.

Solução: Habilite no navegador a abertura de pop-ups no navegador: 

1 – Clique no “cadeado” no canto da URL (endereço do site)
2 - Após clique em “Configurações do site”

Figura 1 - Permissões de pop. Fonte: CCG | GNDI.
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3 - Em “Configurações do site” habilite a opção “Permitir” em Pop-us e 
redirecionamentos:

Figura 2 - Permissões de pop. Fonte: CCG | GNDI.
.
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O vídeo não aparece.

Solução: Habilite no navegador a permissão para câmera e microfone:

Figura 3 - Permissões de pop. Fonte: CCG | GNDI.
.

1 – Clique no “cadeado” no canto da URL (endereço do site)
2 - Após clique em “Configurações do site”
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3 - Em “Configurações do site” habilite a opção “Permitir” em Câmera e
Microfone.

Figura 4 - Permissões de pop. Fonte: CCG | GNDI.
.
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Recomendamos o uso do navegador Google Chrome.  
(Disponível em http://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/)

Figura 5 - Página de download Google Chrome.
.

https://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/
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Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais oficiais de 
comunicação ou pelo e-mail:

telemedicina@ccgrs.com.br

mailto:telemedicina@ccgrs.com.br



