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O que é a Telemedicina?

O objetivo da Telemedicina Unimed Goiânia é a prestação de serviços

médicos mediados por tecnologias, visando a redução de circulação de

pessoas expostas ao Coronavírus (COVID-19).

É um processo avançado para monitoramento de pacientes e troca de

informações médicas já utilizado em todo mundo, de forma segura e

legalizada, estando de acordo com a legislação e as normas médicas (Lei

1.643 de 2002 / Lei nº12.842/2013 / Resolução RDC/ANVISA n.º 302 de

2005 / Resolução CFM nº 1.821/07.



Como funciona o processo da 

Telemedicina Unimed Goiânia?

1 - Beneficiário 
acessa APP Cliente 

Unimed Goiânia

2 - Solicita 
atendimento no 

Consultório Virtual

3 - Equipe de 
Enfermagem realiza 
triagem do paciente

4 - Avaliação clínica 
pela especialidade 

médica indicada

5 - Conclusão e 
orientações Médicas

6 -
Acompanhamento 

do paciente suspeito 
de COVID-19



Orientações importantes ao 

beneficiário

➢ Quem pode ter acesso ao serviço Telemedicina?

Beneficiários Unimed Goiânia que possuem condição de acessar o Aplicativo Cliente

Unimed Goiânia, disponível no Google Play e App Store.

➢ Quais serviços são oferecidos pela Telemedicina?

A Telemedicina é EXCLUSIVA para atendimento referente à queixas, sintomas e dúvidas

relacionadas à doença COVID-19 causada pelo Novo Coronavírus.

Após avaliação clínica realizada por vídeo e áudio, o médico repassará orientações sobre os

cuidados essenciais e se necessário, emitir receita e/ou atestado médico e/ou pedidos de

exames e ainda, solicitar a Remoção Terrestre (SOS) para atendimento de

urgência/emergência para pacientes com suspeita de COVID-19.

➢ O beneficiário pode solicitar receitas e atestados pelo Consultório Virtual?

Somente após avaliação clínica e por indicação médica serão emitidos atestados, receitas

e/ou pedidos de exame para os pacientes que estão apresentando sintomas relacionados à

COVID-19. Demais receitas de rotina, atestados ou outras solicitações deverão ser

realizadas pelo médico assistente do paciente em caráter eletivo ou urgência/emergência.



Fluxo de Atividades do 

Beneficiário
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Obrigada!


