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VIRTUAL VISIT GUIDE FOR OUTPATIENTS 
GUIA DE CONSULTA VIRTUAL PARA PACIENTES AMBULATORIAIS 

Nossa equipe de Medicina Virtual está usando a tecnologia mais recente para executar consultas virtuais de pacientes 
ambulatoriais, de emergência e de internação; visitas que ajudam a receber um atendimento excepcional por meio de 
um computador ou dispositivo móvel. Este guia fornecerá detalhes para apoiar a configuração e participação em sua 
visita. Os acessos de vídeo nesta plataforma são seguros / compatíveis com HIPAA e podem ser acessados através de 
conexões celulares e Wi-Fi. As visitas em vídeo funcionam melhor no navegador da área de trabalho do Google Chrome 
e / ou através do aplicativo AW Touchpoint em Androids e iPhones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Você receberá um E-mail ou mensagem por texto do consultório do seu provedor de saúde com instruções 
E-mail que vai receber:  OU  Texto que irá receber (não do UMass Memorial):  

    

Clique o “Join meeting” 
no email ou no link do 
texto para se juntar a  
sua consulta virtual 

por vídeo   

Provedor de saúde ou equipe de suporte 
inicia a consulta 

• Pacientes recebem um link para 
consultas em texto SMS ou e-mail 

• Mensagem de Email virؘá de 
operator.message@avizia.com. 

• A mensagem de texto NÃO virá do 
número do consultório do seu 
provedor de saúde 

•  

Paciente se conecta a plataforma virtual 
• Pacientes conectados por 

smartphone farão o download e 
usarão o applicativo AW Touchpoint   

• Pacientes conectados por E-mail 
irão direto para o navegador 
quando clicarem no link do convite 

Paciente recebe atendimento do provedor 
de saúde 

• Discuta seus cuidados com seu 
médico, como faria em uma 
consulta em pessoa 

• A funcionalidade de vídeo permite 
que seu provedor conclua a maioria 
dos cuidados visuais 

•  
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Dica útil: verifique se operator.message@avizia.com está no seu catálogo de endereços de email ou na sua lista de 
remetentes aprovados, para que seus filtros de spam não o enviem para sua pasta de lixo eletrônico. Verifique seu “junk 
mail”. 
 
2. Conecte-se à plataforma de consulta virtual do seu smartphone 

 

No seu smartphone: Os usuários iniciantes precisam baixar o aplicativo “AW Touchpoint” (Passos 1-2 abaixo) 
 

Passo 1: Vá para o App Store ou        Passo 2: baixe o app      Passo 3: Vá para o email or mensagem 
Google Play Store.                                             AW Touchpoint                                       que recebeu e aperte o link.        
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Passo 4: Se solicitado, aperte Open e           Passo 5: Insira seu primeiro nome              Passo 6: Você está  pronto(a) 
abrir o link no AW Touchpoint app.               selecione Patient, e aperte Connect.         para a consulta! 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  Clique em "Open" no 
seu smartphone para 

abrir o aplicativo 
Amwell AW 

Touchpoint  depois de 
carregado no telefone 

1)Digite seu primeiro 
nome.  

2) Clique na palavra 
“Patient.” 

 3) Clique botão“Connect” 
para entrar na consulta 

virtual  

Quando o seu 
provedor de  
saúde se junta a 
você na sala de 
consulta virtual, o 
rosto dele   
aparece na tela 
central 

 

Use os botões para: 
1) Mostrar ou não seu feed 
2) Vire sua camera 
3) Silencie seu microfone 

4) Stop showing video 
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3. Conecte-se a plataforma de consulta virtual do seu computador  
 
No seu computador: Favor usar o navegador “Google Chrome” para melhores resultados 
 
Passo 1: Abra o E-maill       Passo 2: Se necessário, troque para o navegador Google Chrome   
    E clique Join Now.    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Finalize a consulta com seu provedor de saúde clicando o “End Call” símbolo. 
a. Se você for desconectado(a) por engano antes do término da consulta, clique novamente no e-mail ou 

link no texto para entrar na sala virtual. O provedor de saúde pode fazer o mesmo. 
b. Outras pessoas podem ser convidadas para a sala també. 

DICAS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMA 
Nenhum Vídeo ou Áudio no Desktop?  
Passo 1: Verifique se todos os participantes estão usando  Chrome  
Passo 2: Verifique se a Camera & Microphone estão configurados no “Allow” do Chrome seguindo os passos abaixo.  

• Abra o Chrome, vá para https://virtualmd.avizia.com  

• Clique uma vez no pad lock no canto superior esquerdo do URL   

• Clique uma vez no Site Settings  

• Clique no Allow para Camera and Microphone  

 

1)Insira seu primeiro 
nome.  
2) Clique na palavra 
“Patient.”  
3) Clique no botão “Join 
Now” para entrar na sala 
de consulta virtual. 

Se o Chrome não for seu 
navegador padrão 
talvez  precise copiar o 
link da sala virtual no 
Chrome 
Se for perguntado 
“allow microphone and 
câmera”, clique “Allow.” 

Portuguese 


