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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
[SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA 24H] 

 
 

A TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. (“TEM”), CNPJ sob n° 09.216.007/0001-10, por meio 

deste estabelece os Termos e Condições de Uso do Serviço de Orientação Médica 24h, 

oferecido como benefício Programa TEM. 

 

O CLIENTE está ciente e concorda que ao prosseguir com a utilização do Cartão e Serviços do 

Programa TEM, estará concordando com todas as disposições constantes do presente Termo, 

declarando ter lido e compreendido o mesmo em todos os seus termos e se obrigando a cumprir 

todas as disposições. 

 

 

1. OBJETIVO DO SERVIÇO 

 

Oferecer ao usuário cuidado com a saúde por meio de suporte telefônico 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, garantindo orientações sobre diversos aspectos da saúde e 

oferecendo direcionamento adequado em caso urgência e emergência. 

 

 

2. DEFINIÇÃO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE 

 

Atendimento via telefone que recebe ligações de qualquer lugar do país, a qualquer 

horário do dia ou noite. 

 

O usuário é atendido por um profissional médico habilitado pelo Conselho Federal de 

Medicina, que esclarece dúvidas, orienta em situações relacionadas à saúde e fornece 

orientações objetivas frente a situações de urgência e emergência. 

 

A Orientação Médica por Telefone é um serviço regulamentado e autorizado pelos 

órgãos competentes, conforme portaria 2.048, do Ministério da Saúde, em sua 

resolução 1.974/2011, em que o médico especializado esclarece ao paciente suas 

dúvidas, sem realizar diagnóstico ou prescrição. 

 

As orientações médicas seguem mais de 100 protocolos técnicos elaborados pela 

equipe de médicos reguladores, baseados nos consensos atuais estabelecidos pelas 

sociedades médicas especializadas e na experiência do corpo clínico. 

 

ESSE SERVIÇO NÃO REPRESENTA OU SUBSTITUI UMA CONSULTA PRESENCIAL 
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3. INCLUEM-SE NESSE CONCEITO: 

 

✓ Dúvidas relacionadas a doenças, tratamentos e seus sintomas;  

✓ Dúvidas sobre medicações, dosagens e reações adversas;  

✓ Dúvidas sobre a gravidez e orientações de cuidados para gestantes; 

✓ Auxílio na leitura de receituários e pedidos de exames; 

✓ Esclarecimento sobre cuidados básicos com filhos ou crianças; 

✓ Orientações sobre qual especialidade procurar diante de um conjunto de sintomas; 

✓ Informações sobre doenças crônicas como – diabetes, hipertensão e obesidade; 

✓ Orientações de primeiros socorros em situações de urgência e emergência médica 

como: intoxicações, quedas, traumas e queimaduras. 

 

4. EXCLUEM-SE NESSE CONCEITO: 

 

✓ Realização de consultas médicas;  

✓ 2º opinião sobre diagnósticos médicos; 

✓ Prescrições de medicamentos; 

✓ Intervenções em tratamentos já estabelecidos ou alterações de condutas médicas.  

 

5. COMO ACIONAR O SERVIÇO 

 

Para acionar o serviço de Orientação Médica por Telefone, o beneficiário deve ligar 

gratuitamente de telefone fixo ou móvel, de qualquer local do país, no telefone 0800 

941 5455, disponível 24h/dia. A identificação do usuário será realizada por seu CPF ou 

número do Cartão TEM. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As ligações realizadas por usuários para o serviço de Orientação Médica por Telefone 

são gravadas, identificadas e armazenadas por tempo indeterminado. A TEM respeita 

a privacidade de seus clientes e garante não se atualizar de nenhum dado pessoal dos 

mesmos para meios diferentes aos de uso do serviço oferecido. 

O Serviço de Orientação Médica por Telefone é administrado por MEDICAR 

EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA, com sede à Av. Doutor Alberto Sarmento, 

838 – Bonfim – CEP 13.070-711 – Campinas – SP, inscrita na CNPJ sob nº 

03.563.718/0001-84 e Inscrição Municipal 741647. 


