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TELEMEDICINA - TEM SAÚDE 
 
 
Este Termo de Uso contempla as regras e processos de utilização do serviço de Telemedicina TEM Saúde. 
 
Serviço: Este serviço garante um atendimento personalizado, através da Central de Atendimento para 
acionamento disponível de segunda-feira à sexta-feira das 7hs às 19hs. 
 
O uso do serviço é indicado quando o usuário apresentar um ou mais sintomas listados abaixo:  
Sintomas de gripes e resfriados, febre, dor de cabeça, desconforto abdominal, náusea e vômito, dor de 
garganta e ouvido, dor lombar, picadas, dor ou infecção nos olhos, sintomas urinários, alergias e lesões, 
dificuldade respiratória, feridas e queimaduras. 
 
Limite de Idade: Sem limite de idade. 
 
Vigência: Conforme contratação do serviço de consulta online. 
 
Carência: Não há carência para a utilização do serviço. 
 
Limite: Não há limite de utilização para este serviço. 
 
Abrangência: O serviço de Telemedicina possui extensão em todo o território brasileiro. 
 
Regras do Serviço:  
 
O usuário deverá solicitar a ativação do serviço através da Central de Atendimento, sendo sua utilização 
liberada após o prazo de 24h. 
 
Após a ativação, o usuário deverá entrar em contato com a Central de Atendimento e solicitar o 
agendamento do seu atendimento online na especialidade de Clínica Médica ou Médico da Família. O 
agendamento será realizado em um prazo de até 24hs* úteis a partir da confirmação da existência de saldo 
no cartão TEM do usuário que seja suficiente para a realização do atendimento online. 
 
O usuário receberá, após o agendamento, via e-mail e/ou WhatsApp, as informações de data, horário e 
orientações para acesso ao atendimento. O link de acesso à plataforma em que será realizado o atendimento 
será enviado 10 minutos antes do horário agendado via e-mail e/ou SMS.  
 
É de responsabilidade do usuário o acesso à plataforma na data e horário agendados (com limite de 5 
minutos de tolerância), assim como conexão estável de internet para realização do atendimento que 
ocorrerá via videochamada. A duração da consulta online será de até 20 minutos, podendo o usuário, 
durante o atendimento, enviar arquivos e receber arquivos do médico tais como atestados, pedidos de 
exames, resultados de exames realizados anteriormente e prescrições médicas. 
 
Pedidos/guias de exames e receituários de medicamentos serão enviados por email em formato PDF com 
assinatura certificada digitalmente. 
 
Caso o usuário faça o agendamento e não compareça no horário marcado, será considerado como falta e 
não haverá ressarcimento do valor pago. 
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Em caso de reagendamento de um atendimento online, é de responsabilidade do usuário solicitá-lo via 
Central de Atendimento até 20 minutos antes do horário agendado. Caso o usuário faça o reagendamento e 
não compareça no horário marcado, será considerado como falta e não haverá ressarcimento do valor pago. 
 
(*) Havendo disponibilidade de agenda e saldo no cartão TEM do usuário que seja suficiente para a realização 
do atendimento online, o agendamento poderá ser realizado em um prazo menor do que 24 horas (a contar 
do horário de abertura da solicitação do atendimento) caso seja essa a preferência do usuário. 
 
 
Prazo de retorno: O prazo máximo para realização do retorno médico será definido, mediante à avaliação do 
profissional durante o atendimento do usuário podendo variar entre 5 e 30 dias corridos. O usuário será 
orientado, pelo profissional, sobre o prazo para realização do retorno médico ao final do seu atendimento. 
 


