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1

Tutorial de Primeiro Acesso e Alteração de senha da Plataforma
Telessaude

Para acessa a plataforma do telessaúde, dígite o seguinte endereço
(www.plataformatelessaude.ufrgs.br) na barra de pesquisa (browser ou
Navegador) do seu coputador, como mostra a (figura1).

Figura 1: Acessando a Plataforma

Digite aqui
(www.plataformatelessaude.ufrgs.br
) e tecle Enter no teclado do seu
computador para acessar a
plataforma.

Em seguida aparecerá a tela de login da plataforma (figura 2).
Para acessar sua conta preencha os respectivos campos.
No primeiro campo, dígite ou seu Email, CPF ou o número do CNS (Cartão
Nacional do SUS).
No segundo campo, dígite a senha padrão do primeiro acesso 123456 (Essa
senha deverá ser alterada logo no primeiro acesso) conclua o acesso
clicando no ìcone Login.

Email ou CPF ou CNS
Senha: 123456
Login

Figura 2:Tela de Login
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Como Alterar sua Senha.

Após logar na plataforma, essa é a tela que aparecerá para o solicitante.
O procedimento para alterar a senha é muito simples. Na parte superior direita
fica registrado o nome do Email do solicitante que está logado na plataforma,
com o mouse clique em cima do nome do seu email, onde em seguida
aparecerá uma janela com os nomes (Dados Pessoais / Sair) clique em cima
do nome Dados Pessoais (figura 3).
telessaude.ma@huufma.
br

Clique primeiro sobre
seu Email e depois
em Dados Pessoais

Figura 3: Primeiro passo para alterar senha

Na tela de Dados pessoais, com o mouse clique em (Alterar senha) que está
localizado abaixo dos seis primeiros campos e na cor azul (figura 4).

Clique aqui
Figura 4:Segundo passo para alterar senha
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Na tela Alterar senha, preencha os seguintes campos, Senha e Confirmação
de senha e clique em Salvar para finalizar o processo.
telessaude.ma@huufma.
br

Nova Senha

Conclua a alteração da
senha clicando em “Salvar”

Figura 5

Confirmação da
nova senha
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Tutorial de Teleconsultoria
3

Fazendo uma nova Solicitação.

Click neste ícone para fazer uma
nova solicitação de Teleconsultoria

3.1

Selecionando o tipo de Teleconsultoria.

Selecione o tipo de
serviço: texto ou vídeo
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3.1.1 Teleconsultoria-Texto
Em caso de Teleconsultoria via Texto, informe se é específica sobre um paciente
(escolha a opção sim) ou se é sobre temas em geral (escolha a opção não).

3.1.1.1 Temas em geral
Escolha a opção “Não”.

Descreva aqui, o motivo
da sua Teleconsultoria

Por fim, envie sua
Solicitação
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3.1.1.2 Paciente Específico
Escolha a opção “Sim”.
Caso não tenha a intenção de encaminhar o paciente.

Descreva aqui, o motivo
da sua Teleconsultoria

Por fim, envie sua
Solicitação
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Caso tenha a intenção de encaminhar o paciente, informe todos os itens
solicitados.

CNS: Cartão
Nacional do Sus

Descreva aqui, o motivo
da sua Teleconsultoria

Por fim, envie sua
Solicitação
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3.1.2 Teleconsultoria-Vídeo
Essa modalidade de consultoria (Webconferência) só deverá ser solicitada
quando o teleconsultor ao responder sua consultoria, que foi realizada via
texto, solicitar um encontro online para discutir o caso clínico.
Se for necessária, preencha o formulário com três sugestões de data e horário
e descreva o motivo da sua Teleconsultoria.

Sugestões de
datas e
horários

Descreva aqui, o motivo
da sua Teleconsultoria

Por fim, envie sua
Solicitação
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3.2

Anexando Arquivos

A Plataforma dispõe da possibilidade de anexar exames de imagens e/ou
exames complementares em geral no formato JPEG.
Caso tenha arquivos a serem anexados é necessário salvar o rascunho antes.

Salve o rascunho para
anexar arquivo, se houver.

3.2.1

Selecionando o arquivo.

Escolha o arquivo a
ser anexado

Após escolher o
arquivo, envie-o
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3.2.2 Enviando a solicitação.

Depois de anexado
o arquivo, envie

sua solicitação
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Visualizando o status da solicitação.

Na caixa de Saída, sua solicitação estará com o status de Aguarda
Telerregulação.
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Visualizando Solicitação Respondida

Na caixa de entrada, sua solicitação estará com o status de Aguarda Leitura.

Click no nº do processo para visualizar sua resposta.

14
5.1

Visualize a Resposta da sua Solicitação.
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Avaliando o serviço prestado.

A sua Avaliação sobre a prestação de serviço é importante para que
possamos verificar se você ficou satisfeito, a sua dúvida foi devidamente
esclarecida e se evitou encaminhamento.

Click na aba Avaliação
para deixar sua opinião.

DDescreva críticas
e/ou sugestões, se
houver.

Por fim, click em salvar
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Solicitações finalizadas.

Na Caixa de Finalizadas, estarão todas as solicitações Avaliadas ou
Canceladas.

