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1. Login
1.1. Cliente cadastrado
Para acessar as funcionalidades do aplicativo Mediservice, sendo um
cliente cadastrado, informe login e senha para ser redirecionado à home da
aplicação.
Em seguida, clique em Entrar.

Para acesso ao portal, utilizam-se os mesmos dados de login e senha. Caso seja
alterada a senha no aplicativo, essa se manterá para utilização no portal.
Em seu primeiro acesso no login, o usuário deverá concordar com o Termo de Uso.
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1.2. Atualização da versão

Se estiver com uma versão
desatualizada do aplicativo, irá aparecer
uma mensagem para atualizá-lo para a
nova versão. Clique em Sim.

1.3. Primeiro acesso

Para o primeiro acesso, o aplicativo solicita as
informações: CPF, Nome Completo, Nome da
Mãe, Data de Nascimento, E-mail, Confirmar
E-mail, Senha e Confirmar senha.
Preencha e clique em Enviar.
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1.4. Senha expirada

O prazo de validade da senha de login é de 30
(trinta) dias. Após esse prazo, ao realizar o login,
você será direcionado para a tela Esqueci minha
senha.
Clique em OK para criar uma nova senha e
realizar o login.

1.5. Esqueci minha senha
Em caso de esquecimento da senha, informe seu CPF e clique em Enviar. O
sistema encaminhará uma senha provisória para o e-mail vinculado ao CPF.
Posteriormente, você poderá redefinir essa senha provisória para uma outra
senha escolhida.
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1.6. Esqueci meu e-mail		
Em caso de esquecimento do e-mail, informe seu CPF. O sistema
apresentará o e-mail vinculado ao CPF.
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2. Menu principal

No menu principal, constam seus
dados pessoais, como foto, nome e
número do cartão.
E o acesso para os principais serviços:
Saúde digital telemedicina,
Reembolso médico, Localizar
credenciados, Agendamento novamed
e Autorização de procedimentos.

Você poderá visualizar seus dependentes
pelo carrossel, deslizando o dedo sobre a
foto na tela do Menu Principal.
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3. Menu de serviços

O menu de serviços permite o
acesso às funcionalidades e às
configurações do aplicativo.
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4. Carteirinha digital

Veja aqui o Cartão
Nacional de Saúde
Mediservice.

5. Meu plano

O botão Meu plano, quando clicado, apresenta
as Características do plano com as seguintes
informações: Nome do beneficiário, Nome
Comercial do Plano, Contrato (número e
contratante), Abrangência Geográfica, Número
de Registro do Plano, Segmento Assistencial,
Vigência do Plano e Status do Plano.
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6. Saúde digital telemedicina

Em Videoconsulta, você pode conversar
e realizar consultas com profissionais de
saúde por videoconferência. Para isso, você
terá que aceitar os Termos de Privacidade.

Clique em Baixar app Saúde Digital e o instale no seu celular.
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Avance as etapas e faça o seu cadastro.
Uma vez cadastrado, das próximas vezes, você será
automaticamente direcionado para o Saúde Digital.
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7. Agendamento Novamed

Acessando Agendamento
Novamed, serão apresentadas
3 opções: Agendar consulta,
Próximas consultas e Cancelar
consulta.

7.1. Agendar consulta

Clique em Agendar
consulta e escolha
o beneficiário, a
especialidade, o estado,
a cidade, a unidade
Novamed em que deseja
agendar a consulta e o
especialista.
Em seguida, clique
em Buscar.
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Serão apresentados os dados da consulta. Verifique se os campos Celular e
E-mail estão preenchidos e clique em Confirmar dados.
Em seguida, escolha a data e o horário e clique em Confirmar agendamento.

Seu agendamento foi
concluído com sucesso!
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Após a mensagem de confirmação, você
conseguirá visualizar o comprovante de
agendamento.
E também pode Marcar no Calendário
a consulta, Traçar rota para chegar
ao estabelecimento, fazer um Novo
agendamento ou Voltar para o início.

7.1.1. Marcar no calendário
Ao clicar em Marcar no Calendário, você terá acesso à agenda do celular.
Clique em Salvar para marcar.
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7.1.2. Traçar rota
Em Traçar rota, você será direcionado para um app de localização de
acordo com seu dispositivo e pode escolher o melhor caminho para
chegar ao estabelecimento.

7.1.3. Novo agendamento
Ao clicar em Novo agendamento, você será direcionado
à tela Agendar consulta.
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7.2. Próximas consultas

Na opção Próximas consultas, você
será direcionado à lista com as
próximas consultas agendadas.

Você também terá acesso às
seguintes opções: Ver no calendário a
consulta, Traçar rota para chegar ao
estabelecimento e Cancelar consulta
ou Reagendar consulta.
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7.2.1. Ver no calendário

Ao clicar em Ver no calendário, você
poderá visualizar a sua agenda.

7.2.2. Traçar rota
Em Traçar rota, você será direcionado para um app de localização de acordo
com seu dispositivo e pode escolher o melhor caminho para chegar ao
estabelecimento.
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7.2.3. Cancelar consulta
Ao clicar em Cancelar consulta, abrirá uma tela de confirmação.
Clique em Sim para confirmar o cancelamento.

7.2.4. Reagendar consulta
Ao clicar em Reagendar consulta, abrirá uma tela de cancelamento da
consulta atual.
Clique em Avançar para confirmar o cancelamento, e você poderá escolher
uma nova data e horário para sua consulta.
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7.3. Cancelar consulta
Ao clicar em Cancelar consulta, abrirá uma tela para a lista de suas
próximas consultas.
Escolha a consulta específica e clique em Cancelar consulta.

Abrirá uma tela de confirmação.
Clique em Sim, e a sua consulta será cancelada.
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8. Localizar credenciados
Serão apresentadas 3 opções: Especialidade, Nome e Qualificação.

8.1. Opções de busca de rede credenciada
8.1.1. Busca por especialidade
Acesse a opção Tipo de atendimento e escolha o tipo que deseja localizar:
Médico ou Odontológico.
Telas para escolha do Tipo de atendimento:
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Escolha as seguintes opções: Tipo de estabelecimento, Especialidade e
Localização.
Telas para escolha do Tipo de estabelecimento:

Telas para escolha da Especialidade:
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Na busca por Localização, serão apresentadas 5 opções: endereço desejado,
Perto de mim (utilizando seu GPS), Adicionar casa, Adicionar Trabalho e
Histórico (pesquisas recentes).
Telas para escolha da Localização:

8.1.2. Busca por nome
Na busca por nome, escreva o Nome do credenciado e escolha a Localização.
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8.1.3. Busca por qualificação
Acesse a opção Tipo de atendimento e escolha o tipo que deseja localizar:
Médico ou Odontológico.
Telas para escolha do Tipo de atendimento:

Escolha as seguintes opções: Tipo de estabelecimento, Qualificações,
Especialidade e Localização.
Telas para escolha do Tipo de estabelecimento:
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Telas para escolha das Qualificações:

Telas para escolha da Especialidade:
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Na busca por Localização, serão apresentadas 5 opções: endereço desejado,
Perto de mim (utilizando seu GPS), Casa, Trabalho e Histórico (pesquisas
recentes).

Telas para escolha da Localização:
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8.2. Resultado da busca

De acordo com a opção escolhida, o
aplicativo apresentará, como resultado da
busca, uma lista com os estabelecimentos
credenciados.
Para ver informações detalhadas, clique no
campo em cinza do credenciado desejado.
Para compartilhar, clique no ícone de
compartilhamento ( ).

8.3. Resultado da busca detalhada

Pode-se verificar, de forma detalhada,
as seguintes informações: ícones de
compartilhamento ( ) e adicionar
contato ( ), nome, especialidade(s),
endereço e telefone do credenciado.
E, por fim, botões de Legenda de ícones e
Como chegar ao seu destino.
A seguir, detalhes dessas funções:
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8.3.1. Compartilhar
Clique no ícone (

) para compartilhar as informações do credenciado.

8.3.2. Adicionar à agenda
Clique no ícone (
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8.3.3. Ligar para o estabelecimento
Clique no telefone para ligar diretamente para o credenciado.

8.3.4. Como chegar
Clique em Como chegar, entre no app de localização de acordo com seu
dispositivo e pode escolher o melhor caminho para o estabelecimento.
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8.3.5. Legenda de ícones
O botão Legenda de ícones abre uma lista com a descrição detalhada das
qualificações e especialidades médicas:
Programa de Acreditação;
Qualidade Monitorada;
Certificações de Entidades Gestoras de Outros Programas de Qualidade;
Comunicação de eventos adversos;
Certificação ISO 9001;
Pós-graduação Lato Sensu;
Título de especialista;
Residência;
Doutorado/Pós-doutorado;
Mestrado.
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9. Reembolso médico
9.1. Solicitar reembolso
Ao acessar Reembolso médico, clique em Solicitar reembolso.
Em seguida, cheque as informações de E-mail e número de Celular para
receber o status da solicitação e clique em Avançar.
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A seguir, selecione o Procedimento realizado, a Data do procedimento e clique
em Avançar.
A tela seguinte apresenta os tipos de documentos necessários para aprovação
da solicitação.

• Nos casos em que o pagamemto é efetivado pela empresa do beneficiário titular, as
alterações de dados bancários são de responsabilidade da própria empresa.
• Para pagamentos realizados exclusivamente pela Mediservice, a atualização dos
dados bancários deve ser feita pelo próprio titular, pelo site da Mediserice.
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9.2. Documentação para reembolso
Três exemplos de como enviar documentos.

9.2.1. Primeiro exemplo: Nota Fiscal.
Preencha com os dados impressos no cabeçalho da Nota Fiscal e o valor total.
Role para baixo e prossiga preenchendo todos os dados do prestador.
Em seguida, clique em Avançar.

Você receberá uma mensagem
informando que a imagem da Nota
Fiscal foi gerada automaticamente e,
ao salvar, será possível ver o arquivo
anexado.
Caso a imagem não seja gerada
automaticamente, faça uma foto da Nota.
Saiba, na pág. 37, como anexar um arquivo.

Você poderá anexar até 10
documentos em cada solicitação de
reembolso.
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9.2.2. Segundo exemplo: Recibo.
Para a opção recibo, abrirá a tela Guarda de documentos.
Leia atentamente e clique em Li e concordo com os termos.

Atenção!
Para solicitar reembolso de mais de uma consulta médica (Profissionais com
CRM), é necessário criar outro protocolo.
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Preencha a data e o valor total do recibo.
Selecione a especialidade do prestador e preencha exatamente o nome e o
CNPJ (ou CPF) constantes do recibo.

Atenção!
• Para solicitar reembolso de mais de uma consulta médica (Profissionais
com CRM), é necessário criar outro protocolo.
• Saiba, na página 37, como anexar um arquivo.
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9.2.3. Terceiro exemplo: Pedido Médico.
Para a opção pedido médico, abrirá a tela Anexar arquivo.
Selecione o arquivo desejado e, em seguida, clique em Salvar.
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9.3. Anexar arquivo
O aplicativo oferece três opções para adicionar arquivos de documentos:
• Galeria de Fotos - permite anexar fotos de documentos da galeria do celular;
• Tirar Foto - você fotografa o documento usando o próprio aplicativo.
Ao escolher um arquivo, o aplicativo abre a imagem do documento gravada.
Antes de prosseguir, verifique sua nitidez e legibilidade.
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9.4. Finalizar solicitação de reembolso
Após anexar o(s) arquivo(s), o aplicativo apresentará o Resumo da solicitação,
no qual você poderá conferir as informações e até incluir outro procedimento.
Clique em Enviar Solicitação para finalizar.

Ao finalizar, aparecerá a tela com
o Número da solicitação. Assim
como opções para Acompanhar
solicitação, Nova solicitação e
Voltar ao início.
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9.4.1. Pesquisa de satisfação

Após enviar a solicitação
de reembolso, ao clicar em
Voltar ao início, você poderá
responder à Pesquisa de
Satisfação.

9.4.1.1. Feedback positivo

Se estiver gostando do
aplicativo e quiser deixar
sua avaliação, clique em
Estou gostando.
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Você será direcionado para a loja de aplicativos, clique em Avaliar agora
para avaliar.

Se estiver gostando do aplicativo e não quiser deixar sua avaliação,
clique em Mais tarde.
Você será direcionado para a tela inicial.
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9.4.1.2. Feedback negativo
Se não estiver gostando do aplicativo e quiser deixar sua avaliação,
clique em Fazer comentário.

Você será direcionado para
a Pesquisa de Satisfação.
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Se não estiver gostando do aplicativo e não quiser deixar sua avaliação,
clique em Não, obrigado.

Você será direcionado
para a tela inicial.
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9.5. Acompanhar solicitação

Clicando em Reembolso médico
na tela Serviços Mediservice, você
pode acompanhar a solicitação
de reembolso clicando em
Acompanhar solicitação.

O usuário pode acompanhar a solicitação de reembolso por Período ou por
Número da solicitação.
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Para acompanhamento detalhado,
clique no ícone da lupa ( ).

Exemplo de reembolso em análide:
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10. Autorização de procedimentos médicos
Acesse Autorização de procedimentos médicos para consultar a senha
de liberação de procedimentos, enviada pela Mediservice, clicando em
Autorização de procedimentos.
Escolha o estabelecimento e, em seguida, clique no ícone da seta ( ) à direita.

Na tela do Menu Principal, os resultados
da consulta são apresentados de acordo
com o beneficiário selecionado no
carrossel, deslizando o dedo sobre a foto.
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11. Canais de atendimento
Nessa aba, constam os Canais de Atendimento para casos de dúvidas.
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12. Meus benefícios
Veja aqui a descrição dos Benefícios, iniciativas da Mediservice
para cuidar, ainda mais, da saúde dos usuários.
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13. Ajustes

Aqui estão disponíveis as opções: Alterar
Senha, Alterar E-mail, Alterar Foto do Perfil,
Questões Legais, Termos de Uso, Habilitar
reconhecimento digital (ou facial, de acordo
com seu dispositivo), Versão do aplicativo e
Sair do Aplicativo.

13.1. Alterar senha

Para alterar senha, basta informar a
Senha atual, a Nova senha, Confirmar
nova senha e clicar em Enviar.
Após a alteração, a nova senha já será
solicitada no próximo acesso.
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13.2. Alterar e-mail

Para realizar a alteração do e-mail,
preencha os campos: Novo e-mail e
Confirmar novo e-mail, e clique em
Enviar.

13.3. Alterar foto do perfil

A opção permite que você escolha uma
nova foto de perfil, podendo escolher
entre Selecionar da galeria do celular,
Tirar foto ou Excluir Imagem, caso já
tenha uma foto no seu perfil.
Após o procedimento, o aplicativo
atualiza com a nova foto.

49

MENU

13.4. Questões legais
Essa opção possibilita que você acesse informações sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados.

13.5. Termos de uso

Essa opção possibilita que você acesse
o Termo de Adesão e Condições de Uso
dos Serviços do Aplicativo Mediservice.
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13. Mensagens de orientação
Nesse item, serão apresentadas as mensagens retornadas com orientações
diversas de como prosseguir nas funcionalidades:

Funcionalidade: Login.
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Cenário

Descrição da mensagem

Você tenta se logar mas não tem
cadastro.

Atenção.
Não foi possível realizar o acesso. Cadastre-se.
Código 16.

Você tenta se logar, mas sua senha
está expirada.

Atenção.
Sua senha expirou! Você será redirecionado ao
processo de Esqueci minha senha para redefinila. Código 9.

Você não preenche todos os
campos ao se logar.

Atenção.
Favor preencher todos os campos corretamente.
Código 10.

Você tenta se logar e, após várias
tentativas de senha inválida, é
bloqueado.

Atenção.
Beneficiário bloqueado temporariamente. Por
favor, aguarde 30 minutos e tente novamente
ou, se preferir, clique em Esqueci minha senha.
Código 12.

Você tenta se logar e não é
localizado um plano ativo.

Atenção.
No momento, não há nenhum plano ativo
para o CPF ou e-mail informado. Para mais
informações, entre em contato com a Central
de Relacionamento: 4004 2772 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 703 0023
(demais localidades). Código 11.

Você informa um CPF não
localizado na base de dados da
Mediservice.

Atenção.
Não foi localizado o CPF informado na base de
dados da Mediservice. Por favor, verifique se
o CPF está correto ou entre em contato com a
Central de Relacionamento: 4004 2772 (capitais
e regiões metropolitanas) ou 0800 703 0023
(demais localidades). Código 13.

Você tenta acessar o app
informando o CPF ou e-mail e
senha inválidos/incorretos.

Login ou senha inválidos. Código 15.

Você clica em Esqueci meu e-mail.

Login e Senha.
Se já possui um cadastro no Portal Mediservice,
o login e a senha são os mesmos para o app.
Voltar. Avançar. Código 73.
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Funcionalidade: Primeiro acesso.
Cenário

Descrição da mensagem
Atenção.
CPF já cadastrado. Volte para a tela inicial e
selecione a opção Esqueci minha senha. Código 76.

Você informa um CPF já
cadastrado; não localizado ou
inválido ou não identificado
como beneficiário.

Você informa o nome e não é
localizado na base de dados da
Mediservice ou o nome possui
mais de 150 caracteres.

Você informa um e-mail e,
no campo de confirmação do
e-mail, está diferente; o e-mail
digitado é inválido ou informa
um e-mail com mais de 60
caracteres.

Você informa uma senha e, no
campo de confirmação da senha,
está diferente do campo anterior.
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Atenção.
Não identificamos os seus dados como beneficiário
da Mediservice. Por favor, contate o gestor do seu
plano de saúde. Código 25.
Atenção.
CPF inválido. Código 48.
Atenção.
Não foi localizado o CPF informado na base de
dados da Mediservice. Por favor, verifique se o CPF
está correto ou entre em contato com a Central
de Relacionamento: 4004 2772 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 703 0023 (demais
localidades). Código 13.
Atenção.
Não foi possível validar o seu cadastro. Por
favor, entre em contato com a Central de
Relacionamento: 4004 2772 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 703 0023 (demais
localidades). Código 32.
Atenção.
O campo Nome completo não pode conter mais de
150 caracteres. Verifique o preenchimento e tente
novamente. Código 24.
Atenção.
E-mail diferente do informado no campo anterior.
Código 40.
Atenção.
E-mail digitado inválido. Preencha no formato
nome@exemplo.com.br. Código 20.
Atenção.
O campo E-mail não pode conter mais de 60
caracteres. Verifique o preenchimento e tente
novamente. Código 22.
Atenção.
Senha diferente da informada no campo anterior.
Código 41.
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Você não preenche todos os
campos corretamente.

Atenção.
Favor preencher todos os campos corretamente.
Código 10.

Você informa um e-mail já
cadastrado na base de dados da
Mediservice.

Atenção.
Não é possível processar a sua solicitação: E-mail
já cadastrado. Código 21.

Você informa a data de
nascimento que não confere
com a data na base de dados da
Mediservice.

Atenção.
Não foi possível validar o seu cadastro. Por
favor, entre em contato com a Central de
Relacionamento: 4004 2772 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 703 0023 (demais
localidades). Código 33.

Você informa o nome da mãe
e não é localizado na base de
dados da Mediservice ou possui
mais de 150 caracteres.

Atenção.
Não foi possível validar o seu cadastro. Por
favor, entre em contato com a Central de
Relacionamento: 4004 2772 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 703 0023 (demais
localidades). Código 30.
Atenção.
O campo Nome da mãe não pode conter mais de
150 caracteres. Verifique o preenchimento e tente
novamente. Código 23.

Funcionalidade: Esqueci meu e-mail.
Cenário

Você esquece o e-mail e informa
o CPF que não é localizado na
base de dados da Mediservice;
é inválido ou não é identificado
como beneficiário.

Descrição da mensagem
Atenção.
Não foi localizado o CPF informado na base de
dados da Mediservice. Por favor, verifique se o CPF
está correto ou entre em contato com a Central
de Relacionamento: 4004 2772 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 703 0023 (demais
localidades). Código 13.
Atenção.
CPF inválido. Código 48.
Atenção.
Não identificamos os seus dados como beneficiário
da Mediservice. Por favor, contate o gestor do seu
plano de saúde. Código 25.
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MENU

Funcionalidade: Esqueci minha senha.
Cenário

Você esquece a senha e informa
o CPF que não é localizado; é
inválido ou não é identificado como
beneficiário.

Descrição da mensagem
Atenção.
Não foi localizado o CPF informado na base de
dados da Mediservice. Por favor, verifique se
o CPF está correto ou entre em contato com a
Central de Relacionamento: 4004 2772 (capitais
e regiões metropolitanas) ou 0800 703 0023
(demais localidades). Código 13.
Atenção.
CPF inválido. Código 48.
Atenção.
Não identificamos os seus dados como
beneficiário da Mediservice. Por favor, contate o
gestor do seu plano de saúde. Código 25.

Você informa uma senha diferente
do campo anterior.

Senha diferente da informada no campo
anterior. Código 41.

Você informa uma senha fora do
padrão solicitado.

Senha no padrão inválido. Código 46.

Você clica em Enviar sem ter
preenchido o campo corretamente.

Favor preencher todos os campos corretamente.
Código 10.

Funcionalidade: Localizar rede credenciada.
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Cenário

Descrição da mensagem

Você clica em Buscar e não existe
estabelecimento disponível no
local.

Atenção.
Não existe estabelecimento disponível para
esta localidade. Código 29.

Você seleciona a pesquisa, e o
prestador não é localizado.

Atenção.
Não foi possível localizar um prestador com os
critérios utilizados. Código 50.

MENU

Funcionalidade: Serviços de Reembolso.
Solicitar Reembolso.
Cenário

Descrição da mensagem

Você anexa mais de 10 arquivos
no processo de solicitação de
reembolso.

Atenção.
Você pode incluir até 10 anexos. Por favor,
clique em Editar para excluir os excedentes.
Código 10.

Acompanhar solicitação de reembolso.
Cenário

Descrição da mensagem

Você deseja realizar a consulta, e
seleciona um período que não é
localizado.

Atenção.
Nenhuma solicitação foi encontrada para o
período informado. Por favor, tente novamente
selecionando um novo período. Código 52.

Você deseja realizar a consulta
informando um número de
solicitação que não é localizado.

Atenção.
Nenhuma solicitação foi encontrada para o
número informado. Por favor, verifique e digite
novamente. Código 53.

Você clica em Enviar sem ter
preenchido o campo corretamente.

Favor preencher todos os campos corretamente.
Código 10.

Funcionalidade: Configurações.
Alterar senha.		
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Cenário

Descrição da mensagem

Você informa, no campo senha
atual, uma senha inválida.

Atenção.
Senha atual inválida. Código 60.

Você informa a senha no padrão
inválido.

Atenção.
Senha no padrão inválido. Código 46.

Você informa uma senha utilizada
recentemente.

Atenção.
A senha informada foi utilizada recentemente.
Por favor, cadastre uma nova senha. Código 57.

Você não preenche todos os
campos.

Atenção.
Por favor preencha todos os campos
corretamente. Código 10.

MENU

Funcionalidade: Configurações.
Alterar e-mail.		
Cenário

Descrição da mensagem

Você informa e-mail diferente do
campo anterior.

Atenção.
E-mail diferente do informado no campo
anterior. Código 40.

Você não preenche todos os
campos.

Atenção.
Por favor, preencha todos os campos
corretamente. Código 10.

Indisponibilidades do aplicativo.
Para os casos de intermitência, falha ou serviço fora do ar, temos os seguintes
códigos:
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Código Mensagem

Mensagem

Procedimento

17

Você está sem conexão com
a internet ou com lentidão.
Verifique sua conexão e
tente novamente.

Verifique a sua conexão com a
internet e tente novamente.

27, 28, 49, 71 e 72

Falha ao tentar carregar
lista.

Aguarde e tente novamente.

18 - 2000 a 18 - 2010

Indisponibilidade
temporária.Tente
novamente mais tarde.

Aguarde e tente novamente
mais tarde.

MENU

Central de Relacionamento: 4004 2772 / 0800 703 0023
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966
SAC - Deﬁciência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2776
Ouvidoria: 0800 701 7000
mediservice.com.br/coronavirus
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