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Se você recebeu este documento, é 
porque o hospital em que você é parceiro 
acabou de implantar o MEDT. PARABÉNS!

A seguir, traremos em detalhes como 
você pode começar a usar o MEDT agora 
mesmo!

Não hesite em nos 
perguntar e dar 
feedbacks sobre o 
MEDT. 

Queremos que você 
também faça parte 
dessa construção e se 
beneficie com 
resultados eficazes.



1
Faça o download 

do MEDT ONE



1. Download do MEDT ONE

O MEDT ONE é o aplicativo que dá autonomia e 
agilidade aos médicos para consultar sua agenda 
cirúrgica, as autorizações em andamento e manter 
uma comunicação centralizada com os hospitais 
onde opera.

Ele pode ser instalado em aparelhos Apple e 
Android. Acesse a loja do seu dispositivo e pesquise 
por MEDT ONE.



2
Crie sua conta 

MEDT



2. Cadastro de novo usuário

Como o MEDT funciona em vários hospitais, 
pedimos que você crie sua conta MEDT antes de 
ver os dados das suas cirurgias.

Essa conta será sua identificação e será utilizada 
como chave, para que você possa acessar os dados 
existentes nos hospitais.

Sua conta 
MEDT



2. Cadastro de novo usuário

Caso este seja seu 
primeiro acesso ao 
MEDT, você deve 
iniciar o uso clicando 
nesta opção.



2. Cadastro de novo usuário

Na tela de Cadastro, 
você só precisa 
inserir o seu email...

… e a sua senha.

Por último, 
clique em 
“Cadastrar” para 
receber um 
pedido de 
confirmação.



2. Cadastro de novo usuário

Quando receber o email de confirmação, 
clique no link existente no corpo da 
mensagem.

Ao clicar no link de confirmação, você verá a 
mensagem abaixo, indicando que seu usuário 
está liberado para acessar nossa plataforma.



3
Realize o primeiro 

acesso ao 
MEDT ONE



 3. Primeiro acesso ao MEDT ONE

Após a criação e 
confirmação do seu 
usuário, insira o email 
utilizado no cadastro e 
a senha que você 
escolheu. Clique no 
botão “Entrar” para 
acessar.



3. Primeiro acesso ao MEDT ONE

ATENÇÃO

Se receber esta mensagem ao tentar efetuar 
o acesso, significa que você ainda não 
autorizou o seu usuário.

Caso você tenha inserido o seu email 
incorretamente durante o cadastro, basta 
efetuar um novo registro no MEDT (etapa 2).



3. Primeiro acesso ao MEDT ONE

O seu primeiro acesso 
será acompanhado de 
uma mensagem de 
boas vindas.

Clicando no botão 
“Ok” você será levado 
ao Vínculo de 
Hospitais.



4
Vincule 

CRMs/hospitais 
ao seu app



4. Criar vínculo com um hospital

Para vincular CRMs e 
Hospitais, acesse o menu 
PERFIL.



4. Criar vínculo com um hospital

Inicialmente, o MEDT ONE não terá 
informações sobre a sua agenda 
cirúrgica. Para isso é necessário 
efetuar um vínculo com um hospital.

Para iniciar o processo de vínculo, 
clique neste botão.



4. Criar vínculo com um hospital

1. Escolha o hospital onde 
você realiza cirurgias.

2. Caso você 
seja um 
cirurgião 
ortodentista, 
troque a 
opção de 
“CRM” por 
“CRO”.

3. Digite o 
número do 
seu CRM ou 
CRO.

4. Escolha a 
Unidade 
Federativa 
do seu 
conselho.

Por último, 
clique em 
“Adicionar”.



4. Criar vínculo com um hospital

Ao solicitar um vínculo, 
o MEDT localizará o seu 
contato de email oficial 
com o hospital 
selecionado.

Acesse o email pelo qual você recebe os 
comunicados do hospital escolhido e 
aprove o vínculo.

Para garantir que este processo não terá 
falhas, garanta que o hospital está com 
seus dados de contato atualizados.



4. Criar vínculo com um hospital

Clique neste link e em seguida o seu 
vínculo estará completo.

ATENÇÃO

Caso você não tenha solicitado nenhum 
registro ou vínculo no MEDT, apague o 
email e não clique no link de autorização.



4. Criar vínculo com um hospital

Com seu vínculo 
aprovado, você 
poderá navegar 
no menu para 
visualizar sua 
agenda.



5
Adicionando 

outros 
CRMs/hospitais



5. Acesso via computador

1. Em um navegador, 
digite o endereço: 
medico.medt.com.br

2. Digite o email e 
senha do seu usuário 
MEDT. Aquele que 
você cadastrou no 
início, via App.



5. Acesso via computador

Ao acessar via navegador do computador, você 
terá todas as funções do app e algumas adicionais.

Experimente!



6
Adicionando 

outros 
CRMs/hospitais



6. Adicionando mais hospitais

Se você atuar em 
mais de um hospital, 
poderá inserir novos 
vínculos no menu 
PERFIL.

Em seguida, clique 
no botão “Vínculo 
com Hospitais”.



6. Adicionando mais hospitais

Aqui você poderá 
reiniciar o seu processo 
de vínculo para um novo 
hospital.

Caso tenha a 
necessidade de 
remover um vínculo, 
basta clicar neste 
botão e o vínculo será 
removido.



O mesmo processo também pode ser feito via 
navegador, no computador.

6. Adicionando mais hospitais



Precisa de mais ajuda?

Quer deixar alguma sugestão?

Entre em contato com o nosso time de 
atendimento através dos seguintes canais 
de comunicação:

Email
time@medt.com.br

WhatsApp
(12) 99647-8465


