
IMPORTANTE: 
• certifique se o volume do telefone está suficientemente 

alto para ouvir a notificação de consulta; e

• em caso de dúvida sobre o atendimento on-line, envie 

mensagem para o WhatsApp 99856-0118.

Passo a passo para consulta on-line 
de profissionais com suspeita de 

COVID-19

Na loja de aplicativos do seu celular, digite TytoCare e 

clique em instalar.

Registre o seu e-mail pessoal, que servirá de login nos 

acessos posteriores. 

Nesta etapa, clique em outras opções de registro, 

pois não haverá pareamento ao aplicativo. 

Insira o código CACHPP e clique em enviar.

Nesta etapa, clique em continuar com o cadastro. 

Insira seu nome e sobrenome. Clique em próximo.

No telefone, selecione o código do Brasil e insira o 

número a partir do DDD. 

Insira uma senha de pelo menos 8 caracteres, contendo 

letra maiúscula e números.

Ajuste a data de nascimento.

Você será direcionado para esta página. Insira seu e-mail 

e senha. 

 ATENÇÃO
Após concluir o cadastro (no primeiro acesso), as etapas de 

14 a 26 serão necessárias cada vez que você abrir o aplicativo 

e solicitar atendimento on-line. 

Clique em emparelhar mais tarde.

Clique em sim.

Clique em iniciar exame.

Selecione o seu nome.

Clique em consulte um médico on-line.

Se aparecer mensagem de emparelhamento, clique em 

continuar.

Em autorização de consulta, clique em concordo e 

depois em confirmar.

Em médicos disponíveis, selecione Medicina do 
Trabalho - CAC.

Selecione os sintomas e clique em próximo.

Informe quando os sintomas surgiram e clique em 

próximo.

Informe também quão graves são os sintomas e clique 

em enviar. 

Aguarde pela consulta.

Verifique se os dados estão corretos e clique em salvar. 

Se precisar ajustar algum dado, clique em editar, altere 
e, por fim, salve.

Se for o seu primeiro acesso no aplicativo, clique em 

cadastrar.  
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BR +55

Nome do profissional

A pandemia não acabou. 

Mantenha os cuidados!

Leia e aceite os termos e Política de Privacidade 

para uso do aplicativo. E também clique em enviar. 

Insira seu nome de usuário.8


