
atendimento
médico por telefone

FLUXO DE CADASTRO E UTILIZAÇÃO
DA TELEMEDICINA

01 - Descrição do Serviço

02 - Cadastro

atendente de nível
médio coleta dados e

confirma cadastro.

a ligação é transferida ao médico, o mesmo
fará perguntas pertinentes ao quadro clínico e

irá definir a melhor forma de conduzir o
atendimento que pode ser:

A definição do tipo de atendimento se dará pela necessidade e
potencial capacidade de avaliação clínica, decisão, que deverá ser

tomada pelo médico regulador ( telefone ).

Em caso de consulta com especialista, esta será sempre
por vídeo chamada, com agendamento prévio de até 48 horas.

Obs: Será cobrado o valor de uma consulta, e o paciente terá até
25 dias para o retorno.

A central de regulação irá enviar uma mensagem via SMS, E-mail ou
WhatsApp informando o horário e a data da consulta com o especialista.

atendimento por
telefone 24 horas e
7 dias da semana

solicitado ao paciente
fotos/imagens através de um
Weblink através do WhatsApp

ou e-mail para dar início
a tele consulta.

(consulta por vídeo)

ou por vídeo chamada de
segunda a sexta-feira das 07h

às 22h e finais de semanas
e feriados das 08h às 18h.

Prestação de Serviço
Telemedicina com orientação médica por telefone, 

vídeo chamada, prontuário médico e receituário 
eletrônico.

0800 647  1424

Somente após a conclusão deste processo o usuário estará
apto para usufruir dos serviços:

- Receitas;
- Atestados;

- Orientações Médicas.

Todas estas informações poderão ser acessadas somente
dentro da plataforma por login e senha.

O usuário deverá realizar seu cadastro no site:

https://anjos.sagasaude.com.br/cadastro/anjosdavidasaude

- Gerar login e senha;
- Responder o questionário clínico;

- Aceitar as condições de uso da plataforma. 

Este deverá seguir as seguintes etapas:

Será liberado aos usuários o acesso ao sistema,
através do link, para que faça o cadastramento.


