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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O TELESAÚDE  
 
Nossa equipe de Medicina Virtual está usando a mais recente tecnologia para iniciar consultas virtuais de 
pacientes ambulatoriais, de emergência e de internação – consultas que irão ajudá-los a receber cuidados de 
saúde através de um computador ou dispositivo móvel (tablet, celular). Nós também podemos usar esta 
plataforma para incluir membros da família e outros provedores de saúde em sua consulta. Leia mais sobre 
perguntas frequentes:       
 

Pergunta: Quais aparelhos eu posso utilizar para conectar a uma consulta por vídeo?   
Resposta: Você pode conectar-se utilizando um smartphone, tablet ou um computador com uma conexão de 
rede (internet). 

• Acesse de um computador (laptop ou desktop) usando o navegador Chrome . Seu computador tem 
de estar com a câmera, microfone e alto-falantes ativados (ligados). 

• Dispositivos móveis incluem iPhones, smartphones Android, iPads e outros tablets. Visite sua App 
Store antes de sua consulta para baixar o aplicativo AW Touchpoint no seu Android, iPhone, iPad ou 
outro tablet. 

 

Pergunta: Como saber que horas tenho uma consulta por vídeo?   
Resposta: Para pacientes ambulatoriais, nossa equipe de agendamento agendará uma consulta para você com 
antecedência. Membros da família assim como outros profissionais de saúde que irão participar da consulta 
com o paciente internado normalmente são informados sobre o horário da consulta por enfermeiras ou a 
equipe de atendimento do hospital.    

• Se você estiver usando um dispositivo móvel (smartphone, tablet), baixe o aplicativo AW Touchpoint 
com antecedência. Na hora de sua consulta, você vai receber um link de SMS para se conectar a 
consulta. A mensagem por texto (SMS) não virá pelo telefone da clínica de seu provedor de saúde.     

• Se você estiver usando um computador ou laptop para conectar-se, você receberá um convite por 
email do  operator.message@avizia.com. Copie esse link de email na barra de endereço superior de 
um navegador Chrome, se o Chrome ainda não for o navegador padrão. Verifique se o convite não foi 
para a pasta de email "Junk E-mail" ou "Spam". Evite isso adicionando "operator.message@avizia.com" 
à sua lista de contatos.       

 

Pergunta: Quando baixar o aplicativo AW Touchpoint da App Store da Apple (iPhones/iPads) 
ou Google Play Store (aparelhos Android), qual senha devo usar?   
Resposta: Essa é sua própria senha que você usaria para adicionar qualquer aplicativo ao seu dispositivo  
móvel (smartphone, tablet). Esta não é uma senha fornecida pelo UMass Memorial. Depois de baixar o AW 
Touchpoint no seu dispositivo, você não precisará baixá-lo para futuras visitas, a menos que o desinstale. 
Pergunta: O que devo fazer se desligar acidentalmente a ligação? 
Resposta: Você pode voltar ao link de texto ou e-mail recebido e clicar novamente nele, desde que o provedor 
não tenha encerrado a consulta médica. Depois que a consulta médica terminar, esse link não será mais 
necessário e um link diferente será enviado para futuras consultas virtuais.  
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Pergunta: E se eu não tiver imagem ou som? 
Answer:  

• Se você estiver usando o Chrome, verifique se a câmera e o microfone estão definidos como “Allow” no 
Chrome e siga as etapas abaixo.  

1. Abra o Chrome, visite a https://virtualmd.avizia.com.  

2. Clique uma vez no padlock no canto superior esquerdo do URL.  

3. Clique uma vez no site settings.  

4. Clique Allow para câmera e microfone.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Se você estiver usando um smartphone ou tablet e o aplicativo AW Touchpoint, ativar a câmera e 
audio 

1. Vá para o menu de configurações e selecione AW Touchpoint. 
2. Verifique se as opções estão ativadas (verde) na tela “Allow AW Touchpoint to Access”. 

 

    
 

Pergunta: As consultas por vídeo são seguras? 
Resposta: Os vídeos nesta plataforma são seguros e em conformidade com a lei HIPAA para assim proteger 
suas informações pessoais. 
 


