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EFINIÇÕES 

1. ACESSO 

1.1 Para PACIENTE cadastrado 

a) Para acessar basta clicar no link https://unimed-manaus.telemedicina.drtis.com.br/ 

 

 

1.2 Primeiro acesso para PACIENTE não cadastrado 

a) Caso seja seu primeiro acesso, basta clicar no campo “ESTE É MEU PRIMEIRO ACESSO” em 

seguida digitar seu CPF e clicar no campo CONTINUAR. Em seguida, ocorrerá a validação do mesmo, 

caso esteja correto, dará continuidade ao cadastro. 
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c) Agora, preencha todos os campos abaixo de forma correta aceitando os Termos e condições de uso 

e conclua o cadastro. 
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d) Após concluir o cadastro, você será redirecionado para a página acima como (mostra o Tópico 1.1) 

e acessará com seu e-mail e senha cadastrado. 

 

2. PARA ATENDIMENTOS 

a) Você será redirecionado a esta página. Nela será possível verificar todo seu histórico referente suas 

consultas e agendamentos; 

b) Para visualizar o histórico de consulta, basta clicar na opção “VER MEU HISTÓRICO”, localizada na 

tela inicial do seu login; 

 

 

c) Caso tenha algum atendimento marcado, você deverá clicar “AGUARDAR MÉDICO NA SALA” 

lembrando que só estarão disponíveis 10 minutos antes ou depois do horário agendado;  

Obs: Caso não esteja você perderá a consulta e terás que agendar novamente (4009-8686 – 

08007029088); 
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OBSERVAÇÃO: Na imagem acima está agendado para as 10h40min, então essa opção só estará 

disponível dás 10h30min às 10h50min, um intervalo de 20 minutos para que você possa entrar na 

sala.  

d) Clicando nela você poderá adicionar alguns arquivos (fotos, documentos, etc.) para o médico antes 

mesmo da consulta iniciar, ou durante a consulta também. 

 

2. TELA DE ATENDIMENTO 

a) Clicando em “AGUARDAR MEDICO NA SALA”, você verá a seguinte tela, nela você poderá falar 

com seu médico, quando o mesmo entrar na sala, Aguarde; 

 

 

 

b) Você pode enviar mensagens de texto ao médico clicando nos ícones acima; 

c) É importante que todas as opções estejam habilitadas para que o médico (a) possa ouvi-lo (a) e vê-lo 

(a); 

d) Como dissemos anteriormente você poderá anexar arquivos (fotos, documentos) durante a consulta. 
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3. ATENDIMENTO FINALIZADO 

 

 

a) Aqui aparecerão as anotações médicas referentes à consulta; 

b) Clicando nessa opção você verá a prescrição dessa consulta; 

c) Aqui você pode salvar o seu atestado em PDF. 

 

OBS: Mesmo após clicar em “sair” você ainda poderá ter acesso aos dados emitidos pelo 

médico (atestado, portuário) através do seu Histórico toda vez que entrar em sua conta. 
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