
Passo a passo telemedicina
– Dra Suzana Vieira 



1º passo 

• Escolha o horário para 
teleatendimento pela agenda 
online do iClin - Clínica Holus -
pelo link:

https://pp.iclin.com.br/web/pp/a
ge/mapa.php?p_nage=16125

https://pp.iclin.com.br/web/pp/age/mapa.php?p_nage=16125
https://pp.iclin.com.br/web/pp/age/mapa.php?p_nage=16125


2º passo 

• Preencha o formulário de 
solicitação de agendamento. 

• Após preenchimento de todos os 
dados, um e-mail de 
confirmação será enviado para o 
e-mail cadastrado.



3º passo 

• Abra o e-mail de pedido de agendamento e clique no primeiro link: 



4º passo 

• Após clicar no link de 
confirmação de solicitação de 
agendamento, você será 
direcionado para uma página 
com o texto “agendamento 
confirmado”.

Obs - esse passo garante a 
confirmação do agendamento, 
mas a consulta será 
confirmada pelo profissional 
após o pagamento.



5º passo 

• Realize o pagamento através do 
sistema PagSeguro. Acesse o 
link: 

https://sacola.pagseguro.uol.com.
br/0e2a9390-6370-4714-8c14-
7c4e89a063b6

Após o pagamento, um novo e-
mail será enviado confirmando o 
seu horário. O processo pode 
demorar algumas tempo.

https://sacola.pagseguro.uol.com.br/0e2a9390-6370-4714-8c14-7c4e89a063b6


6º passo 

• Após o pagamento, você 
receberá um e-mail com a 
confirmação de horário 

• Para os pacientes novos, é 
necessário informar demais 
dados cadastrais; 

• Para pacientes antigos, 
recomenda-se revisar e 
atualizar os dados.

Obs - A bioimpedância é apenas realizada em 
consulta presencial 



7º passo 

• Envie para o e-mail contato@drasuzanavieira.med.br um relato do 
seu caso e anexe ao e-mail exames complementares relacionados. 

• O preenchimento dos dados cadastrais e o fornecimento dos dados 
clínicos permitirão melhor entendimento do seu problema e 
otimização do tempo destinado para teleconferência 

mailto:contato@drasuzanavieira.med.br


8º passo 
Um e-mail com dados para realização da 
teleconferência será enviado para você. 

Acesse o link de convite para teleconferência 
enviado para o seu e-mail 

A plataforma utilizada será o Skype, 
disponível também em aplicativo para celular. 

Se você ainda não tem ainda essa plataforma, 
baixe o aplicativo ou cadastre-se pelo site. 
Você precisará dessa ferramenta para 
teleconferência 

Ícone do programa

Minutos antes do horário 
agendado, você receberá um link 
por e-mail com os dados para se 
conectar comigo pelo skype

https://www.skype.com/pt-br/
https://www.skype.com/pt-br/


Quer saber mais detalhes?

Acesse o site: 

https://drasuzanavieira.med.br/

https://drasuzanavieira.med.br/

